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Det allmänna ekonomiska
läget är otydligt pga. 

coronaepidemin



Det allmänna ekonomiska läget

9.9.20203

Variabel 2018* 2019* 2020** 2021** 2022**

(förändring, %)

Bruttonationalprodukt 
(belopp) 1,5 1,1 -6,0 2,5 1,7

Lönesumma 4,6 3,1 -2,7 2,9 2,6

Inkomstnivå 1,7 2,2 1,6 2,5 2,0

Sysselsatta (antal) 2,7 1,0 -2,5 -0,4 0,5

Inflation 1,1 1,0 0,3 1,1 1,4
(procentenheter)

Arbetslöshetsgrad 7,4 6,7 8,5 9,0 8,8

Skatter/BNP 42,4 42,1 42,9 43,1 42,9

Offentliga utgifter/BNP 53,4 53,3 61,4 58,3 57,0
Offentliga samfunds 
finansieringsunderskott/-
överskott/BNP

-0,9 -1,1 -8,2 -5,1 -4,0

Offentlig skuld/BNP 59,6 59,4 71,3 73,5 75,5

Bytesbalans/BNP -1,6 -0,8 -3,1 -2,2 -1,8

Euribor 3 mån., % -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

10 års ränta, % 0,7 0,1 -0,1 -0,1 0,0
Källa: Statistikcentralen, FM Ekonomisk översikt, hösten 2020



Prognossiffror för samhällsekonomin år 2020
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Institut

Publicerings- BNP,
Inflation,

Arbets- Förtjänstnivå-

tidpunkt förändring löshets- index

% %grad, % förändring, %

maj -7,0 0,08,0 2,9Nordea

juni -6,9 0,19,0 1,8Finlands Bank

2020

FM juni -6,0 8,5 0,3

ETLA maj -8,0 9,7 2,4 0,1

1,6

Handelsbanken april -10,0 9,5 0,3

Europeiska kommissionen maj -6,3 .. ..

Hypo juli -7,0 8,2 2,0 0,0

OP maj -6,0 8,5 2,5 0,0

OECD, W-scenario** juni -9,2 9,1 .. ..

Danske Bank juni -5,5 8,8 2,6 0,2

2,6

8,3 

PTT, långsam återhämtning mars -6,0 6,9* 2,8* 1,0*
Löntagarnas forskningsinst. PT april -5,0 8,5 2,5 0,5

4.8.2020/MPunakallio *   Bedömning i föregående prognos
** I V-scenariot förändras BNP med -7,9 %



Prognossiffror för samhällsekonomin år 2021
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Institut

Publicerings- BNP, Inflation,
Arbets- Förtjänstnivå-

tidpunkt förändring löshets- index
% %grad, % förändring, %

3,0 0,79,3 2,5Finlands Bank

2020

FM 2,5 9,0 1,1

ETLA 4,0 8,9 2,4 1,6

2,5

Handelsbanken 5,0 8,0 2,4 1,5

Nordea 4,0 8,0 2,0 0,5

4.8.2020/MPunakallio

Europeiska kommissionen 3,7 7,7 .. ..

OECD, W-scenario** 10,32,4 .. ..

Danske Bank 3,5 8,0 2,5 1,2

Hypo 4,0 8,5 2,0 1,0

OP 3,5 9,0 2,5 1,0

** I V-scenariot förändras BNP med 3,7 %, arbetslösheten är 8,5 %. 

PTT, långsam återhämtning 3,0
Löntagarnas forskningsinst. PT 4,5 7,5 2,5 1,0

maj

juni

juni

maj

april

maj

juli

maj

juni

juni

mars

april



FM:s prognos: Coronavirusepidemin sätter 
exceptionellt djupa spår i den offentliga sektorn

• Offentliga sektorns ekonomi svänger – underskottet dyker år 2020
• Försvagningen beror på den ekonomiska recessionen och stimulansåtgärderna pga. 

coronavirusepidemin

• Hela den offentliga sektorns underskott minskar märkbart år 2021, men förblir på 
högre nivå än någonsin sedan år 1975 då statistikföringen inleddes.

• Jmf. år 1993 då underskottet var 6,9 MD euro

• Den offentliga skulden ökar och förblir över 71 % i förhållande till 
bruttonationalprodukten

• Kommunsektorns ekonomi förstärks trots allt år 2020. Orsaken ligger i 
stödpaketet på 1,4 MD euro som riktades till kommunerna i den fjärde 
tilläggsbudgeten som direkt förbättrar kommunalekonomins balansläge. 
Skattebortfallet som beror på coronavirusepidemin ser ut att bli mindre än väntat 
år 2020.

6 Källa: finansministeriets prognos, sommaren 2020
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Kommunernas utsikter: 
Lokalförvaltningens inkomsters och utgifters skillnader 
eller nettokreditgivning 1975-2024

År 2019 var 
lokalförvaltningens 
nettokreditgivning 
den sämsta hittills. 
År 2021 ser ut att 
bli ännu sämre.

Enligt prognos är nettokreditgivningen -2,8 Md. euro år 2019

Källa: Statistikcentralen, finansministeriet, Ekonomiska översikten sommaren 2020



Coronaepidemin och stödjandet av 
kommunalekonomin



Regeringens fjärde tilläggsbudget 8.6.2020
Kommunalekonomins fyrdelade stödpaket för 
coronavirusepidemins konsekvenser

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL  9.6.2020
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Höjning av 
statsandelen
770 MN €

Höjning av 
samfundsskatte-

andelen med
+10 %-enheter
410 MN €

Stöd till 
sjukvårdsdistrikten

200 MN €

Understöd i form 
av statligt stöd

260 MN €

A

B
C

D

H



Kommunalekonomins stödpaket

1. Ökning av statsandelen (770 MN €)
Kommunalekonomins stödpaket (8.6.) Hela 

landet

Statsandel för kommunal basservice (28.90.30), före ändringar 7 074

Ökning av statsandelen 772

A) varav jämnstort i €/invånare 180

B) varav kommunalskattens förhållande 370

C) varav förhållandet av 18-åringarnas antal 112

D) varav förhållande av över 64-åringarnas antal 60

H) Varav ökning av förhöjd statsandel enligt prövning 50

Statsandel för kommunal basservice (28.90.30), efter ändringar 7 846
10



Kommunalekonomins stödpaket (2.6.)

FM publicerade de kommunvisa 
kalkylerna den 5.6.2020

OBS!

• Ersättningen av skatternas 
betalningsarrangemang (FM 14.4.), 
547 MN euro

• Fortsätter inte och återbetalas 2021

• Kommunalekonomins stödpaket: 
Ökning av statsandelen och 
samfundsskatten (FM 2.6.):                     
1 132 MN euro

• Fortsätter inte 2021, men 
återbetalas inte 2021

11

Ändrades  
4.9.2020

till 130 mn euro



FM beslut 7.8.2020
Statsandelen 2020
• Nedskärningen av finansieringen 

av incitamentssystem för 
digitalisering minskar -30 MN 
euro

• Personaldimensionering inom 
äldreomsorgen (0,7) 17,7  12,7 
miljoner euro

• Stödpaketet i fjärde 
tilläggsbudgeten                                        
(5 beräkningsdelar)

• Ändrar på 
statsandelsutbetalningen i 
augusti och september 2020
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Uppdatering till konsekvensuppskattningen 17.8.2020
Coronan försvagar kommunalekenomin med 
minst 800 miljoner oavsett stödpaketet 2020

Minskade 
kommunal-

skatteinkomster

Minskade 
samfundsskatte-

inkomster

Övriga minskade 
skatteinkomster

Minskade 
avgiftsintäkter

Minskade 
försäljnings-

intäkter

Primärhälsovårdens och 
socialtjänsternas ökade 

utgifter

Övriga utgifters 
ändring

18.8.2020

-200

-50

-750

200

-950

Dessutom

Kompensation 
av skatternas 
betalnings-

arrangemang

547
MN €

år 2020 (skärs 
ner år 2021)

OBS!
Specialsjuk-

vårdens ökade 
utgifter över 

600
MN €

åren
2020-2021

-100

-150

Minskade finansiella 
intäkter Kommunal-

ekonomins 
stöpaket: Ökad 
statsandel och 
samfundsskatt,

sml.

1 132
MN €
år 2020

OBS!

KS 422
SS 45
FS 80

100

-2,5
mrd. euroa

1,7 MD €



Regeringens femte tilläggsbudget 3.9.2020
Statsandelarna 2020
• I den femte tilläggsbudgeten 2020 granskades eurobeloppet för  

betalningsarrangemangen inom beskattningen från 547 miljoner euro till 118 
miljoner euro

• Detta minskar på alla kommuners statsandelsutbetalning år 2020.

• Konkurenskraftsavtalet avslutades 1.9.2020
• I Kommunförbundets kalkyl har statsandelsnedskärningen som har samband med 

avtalet beräknats avslutas i slutet av augusti, eftersom grunden för nedskärningen 
avslutades i samband med att avtalets giltighetstid gick ut.

• Detta ökar på kommunernas statsandelar med 78 miljoner euro jämfört med tidigare -
kiky-nedskärningens totala summa under perioden januari-augusti blir således                       
159 miljoner euro (tidigare -234 miljoner euro). 

14



”Ekonomisk 
statistik: 
Kommunernas 
skatteinkomster har 
inte minskat så 
mycket man ännu på 
våren befarade”



Skatteinkomsternas utveckling i 
kommunerna efter sommaren
• Osäkerheten kring kommunernas skatteinkomster fortsätter också efter 

sommaren. 
• Coronaepidemins konsekvenser för kommunernas skatteinkomster har tills vidare varit 

mindre än befarat. 
• Utvecklingen beror dock till stora delar på hur epidemin fortsätter och hur företagen 

klarar av eventuella nya begränsningar.

• Ändringarna i villkoren för företags skattebetalningsarrangemang kommer att 
påverka kommunernas skatteinkomster avsevärt mindre än väntat.

• I prognosen i slutet av juni förväntades redovisningen av kommunalskatt bli 400 
miljoner euro mindre än normalt till följd av ändringarna. Betalningsarrangemangen 
förväntades minska kommunernas skatteutfall med 20 miljoner euro från 
samfundsskatten och cirka 60 miljoner euro från fastighetsskatten. 

• Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen 12.8.2020 minskar betalningsarrangemangen 
årets kommunalskatteutfall med knappt 110 miljoner euro samt utfallet av såväl 
samfundsskatten som fastighetsskatten med cirka 10 miljoner euro.

16



Helsinki GSE lägesrum för ekonomin: 
Coronakrisen och förvärvsinkomsterna

• ”Lönesumman i juli 2020 är redan på samma nivå som ifjol”

• ”Löneuppgifter som fås från Inkomstregistret är en av de snabbaste 
informationskällorna som beskriver det ekonomiska läget. Informationen som 
nyligen har erhållits tyder kraftigt på att Finlands ekonomi håller på och repar sig 
snabbt från raset som epidemins första våg förde med sig. Från fallet på över åtta 
procent i maj är lönesumman i juli redan en aning på plus” 

…

• ”Speciellt lovande är observationen att situationen i juli är bättre än den var i juni 
på nästan alla branscher” 

17



Helsinki GSE lägesrum för ekonomin: 
Lönesumman kommunvis
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547
MN euro

130
MN euro

Företagen har ansökt 
märkbart mindre 
kommunala skatter än 
uppskattat till 
betalningsarrangemang



• De minskade betalnings-
arrangemangen ökar på pågående års 
kommunalskatter och minskar 
motsvarande på nästa års.

• Minskade skatteåterbäringarna från år 
2019 förbättrar årets kommunalskatt

• Ifall kommunerna får positiv 
skattekorrigering och skattebasen 
förstärks kan utfallet bli ännu bättre

• Utsikterna för nästa år är är otydliga 
–beror på hur coronaepidemin 
utvecklas

20

Kommunförbundets skatteprognos 2.9.2020



I samband med att 
kommunekonomi-
programmet  blir 
offentligt 5.10. 
publiceras 
Kommunförbundets 
följande 
skatteprognosfi



Finansministeriet publicerade sitt eget 
budgetförslag för år 2021

• Budgetförslaget hittas på FM:s 
webbsidor

• Kommunförbundets analys över 
budgetförslaget hittas på 
Chefsekonomens spalt

• FM:s budgetförslag var 
startskottet för beredningen av 
hösten kommunekonomiprogram

• Koncentrationen kommer att 
läggas på beskrivningen av 
besluten och dess effekterna för 
år 2021

22

https://vm.fi/-/budjettiehdotus-12.8.2020?languageId=sv_SE
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/chefekonomens-spalt/FM_budgetforslag-driver-pa-utvidgade-uppgifter-for-kommunerna


Finansminsteriets budgetförslag 
2021

• Beaktade inte coronavirusepidemins 
effekter år 2021 i tillräckligt stor 
omfattning

• Förde vidare utvidgandet av offentliga 
sektorns uppgifter, fastän ekonomin 
samtidigt borde anpassas.

• Innehåller fortfarande sk. kiky-
nedskärningen som har samband med 
årsarbetstiden, fastän de 
förhandlades bort under höstens 
kollektivavtalsförhandlingar.

Kritik mot förslaget:

23 Källa: Kommunförbundet https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2020/coronakrisen-forsvagar-kommunekonomin-med-17-
miljarder-euro-ar-2021

https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2020/coronakrisen-forsvagar-kommunekonomin-med-17-miljarder-euro-ar-2021


”Coronavirusepidemin svänger på 
utsikterna år 2020. År 2021 är det 

coronastödet och regeringens övriga 
beslut”



”År 2021 försvagas 
den finansiella 
balansen med hela 
2,5 miljarder euro”

Minna Punakallio
Chefsekonom
@MinnaPunakallio

Samfunds-
skatten 
minskar

Stats-
andelarna 

minskar

Utgifterna
ökar

Coronans ”svans”, bl.a. 
vårdskulden och besluten 

i regeringsprogrammet.

Läs mera: Regeringsbeslut som påverkar kommunernas ekonomi år 2021

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/chefekonomens-spalt/regeringsbeslut-som-paverkar-kommunernas-ekonomi-ar-2021


Regeringens åtgärder för de kommande åren 
behandlas under budgetförhandlingarna 
14.-15.9. 2020

• På grund av coronavirusepidemin är regeringens föreslagna åtgärder för de 
kommande åren förknippade med ovanligt stor osäkerhet. 

• Pandemin har redan ökat den offentliga sektorns utgifter och minskat 
inkomsterna, men omfattningen av konsekvenserna av pandemin och 
återhämtningen är fortfarande höljd i dunkel.

• eftersom konsekvenserna inom den offentliga sektorn kommer att vara avsevärda är 
det oklart om den offentliga sektorns resurser kommer att räcka till 
regeringsprogrammets alla åtgärder. 

• De närmaste åren kommer vi oundvikligen att ställas inför anpassningsåtgärder om den 
ökade skuldsättningen till följd av coronaepidemin ska kunna bromsas.

26



Kommunförbundets hälsningar till 
budgetförhandlingarna

• Nästa år kommer att bli det mest utmanande för lokalförvaltningen någonsin                 
 behov av fortsatt stöd coronaepidemin är ytterst viktigt

• Enligt uppskattning, som baserar sig på enkäter bland kommunerna, kommer 
coronaepidemin att försvaga den kommunala ekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021.

• Kommunförbundet föreslår att kommunernas andel av samfundsskatten ska vara 
förhöjd också år 2021.

• på ett bestående sätt stärka kommunernas inkomstbas genom att en del av 
kapitalskatterna styrs till kommunerna.

• Kommunförbundet kräver att statsandelsnedskärningen på över 234 miljoner euro, 
som gjordes till följd av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet, nu 
bör upphävas eftersom förlängningen av arbetstiden till största delen är slopad.

• Staten måste förhålla sig återhållsamt till nya och utvidgade uppgifter för 
kommunerna.

27



Avgörande frågor som 
bestämmer kommunalekonomins

öde: befolkningsstrukturen, 
sysselsättningen och det politiska 

beslutsfattandet
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Finlands kommuner
- enligt storleksgrupp och  demografisk försörjningskvot år 2018



Finansministeriet

13.2.2020
+ Statskontorets

granskaförvaltningen.fi

granskaförvaltningen.fi



Social- och 
hälsovårdsreformens

effekter på kommunernas 
ekonomi



Sote och de centrala frågorna 
som berör ekonomin

1. Kostnadernas och inkomsternas överföringskalkyl

2.Kommunernas ekonomiska balans och statsandel

3.Landskapets statliga finansiering

4.Egendomen och fastigheterna

5.Förändringskostnaderna



3
olika kalkyler



1. Kommunernas 
finansieringskalkyler: 
Kommunernas ekonomiska balans 
och ändrade balans i reformen, 
utjämningsmekanismerna, nya 
kommunens statsandel

2. Sote-landskapens statliga 
finansiering

3. Statsandelssimulatorn
Kostnaderna och inkomsterna 
som överflyttas från kommunen 
är olika  utjämningsbegränsaren

Sote-kalkylens tredelade helhet



Sote-reformens överföringskalkyl  (FM 10.6.2020)
Överförandet av kommunernas inkomster till 
landskapens finansiering, 19,1 MD €

37

MD 
euro

A) Kostnader som överflyttas 19,1

B) Samfundsskatt som skärs bort -0,6

C) Statsandel som skärs bort -6,4

D) Andel som skärs bort från 
kommunalskatten -12,1
 Eurobeloppet som behövs för att täcka de resterade 

kostnaderna utgör en nedskärning på 12,63 % -enheter i 
kommunalskattens skattebas som tillämpas.

OBS!
Procentandelen som skärs bort 

från kommunalskatten är kalkylens 
slutresultat – inte storhet som 

styr kalkylen!

Procenten alltså ändras
då kostnaderna, statsandelarna 
och samfundsskatten ändras.



Till reformen har man presenterat märkbara 
permanenta utjämningsmekanismer till 
kommunernas statsandelssystem
• Till de överförda kostnadernas och inkomsternas differens 

kompenseras till 60 procent  FÖRÄNDRINGSBEGRÄNSARE
• Kommunens ändrade ekonomiska balansläge godkänns till +/-100 

€/invånare  ÖVERGÅNGSUTJÄMNING
• Balanslägets ändringar begränsas genom en graderad period på  

fem (5) år  ÖVERGÅNGSTID
• Utjämningsmekanismer är också

• Ändringar som berör utjämning av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna

• Ändringarna i statsandelens bestämningsgrunder

38



Egendomsarrangemangen RP-utkast 15.6.2020
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SOTE-
LANDSKAP

1.1.2023

Sjukvårdsdistrikten, 
specialvårds-

distrikten

Kommunerna och 
de övriga 

samkommunerna

Tillgångar och skulderna samt avtalen flyttas
• INGEN ersättning
• Samkommunsandelarna bokas i kommunen mot 

grundkapitalet
• Samkommunens underskott ska täckas innan 

överflyttandet, överskott kan tilldelas 
medlemskommunerna

Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets:
• lösa egendom
• avtal och
• semesterlöneskuld överflyttas
• De aktier i aktiebolag som kommunen äger för 

att ordna eller producera sote-tjänster
• INGEN ersättning

• Lös egendom och semesterlöneskuld 
bokförs mot grundkapitalet

• Rätt till kompensation på basen av 
kalkylerad skattehöjningsbehov

• Lokalerna uthyrs för 3+1 år



Observationer ur kommunernas synvinkel
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Flyttandet av finansieringen och 
kommunvisa effekter 
• Den försvagade investeringsförmågans 

oroar och utmaningen som den ökade 
relativa skuldsättningen för med sig.

• Kommunalekonomins ändrade läge, 
speciellt coronaepidemins effekter har 
inte beaktats tillräckligt.

• Det kommunvisa ändrade balansläget och 
+/- 100 €/invånare ändringen är för stor

• Ändringar som sker över tid (t.ex. 
befolkningsökning) borde beaktas bättre.

Egendomsarrangemangen
• De föreslagna gränserna för när 

kommunerna får kompensation är 
fortfarande för höga

• Till kostnader borde även räknas 
kommunernas lösa egendom och 
samkommunernas grundkapitalandelar 
(som grundlagsutskottet förutsätter).

• I den fortsatta beredningen bör man hitta 
lösningar på att försnabba uppfattningen 
om landskapens framtida utrymmesbehov 
och minska på riskerna för de fastigheter 
som förblir hos kommunerna.



Garanterar reformen den offentliga 
ekonomins hållbarhet?

• Landskapens incitament för dämpandet av ökade kostnader
• Stark statlig styrning från olika synvinklar
• Servicebehovets ökning beaktas endast till 80 %

 Målsättning: en besparing på 1,5 mrd. euron i 2035 års nivå
• Sote-landskapets upprepade finansiella underskott leder till 

inledande av utvärderingsförfarande

• Riskerna?
• Mjuka budgetrestriktioner, m.a.o. räcker den statliga styrningens 

trovärdighet till? 
• Social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendet är lagstadgad 

basservice, vars tillgänglighet staten i sista hand ansvarar för
• Kommunerna och landskapen är en och samma utgiftspost i 

förhållande till staten  Ifall landskapens finansiering inte räcker till 
är det ett hot mot kommunens statsandelar!

41

”Det är omöjligt 
att i förhand 

trovärdigt 
uppskatta hur 
mycket den 
föreslagna 

finansierings-
modellen kunde 

medföra 
kostnads-

besparingar”

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL  18.8.2020



14.-15.9 
Regeringens 

budget-
förhandlingar

Ekonomidirektörens höst 2020
Plocka upp dessa viktiga datum!

20.8.2020 Sanna Lehtonen  @lehtonenKL

31.8. 
Ansökningstiden 

avslutas för 
ansökning av den 
behovsprövade 
höjningen av 
statsandelen

9.-10.9.
Kommunmarknaden 

på webben

2.9.2020
Uppdatering av KF:s 

skatteprognosfil

5.10.
Planen för de 

offentliga 
finanserna och 

kommunekonomi-
programmet

)

8.10.
Kommunförbundets 

Taloustorstai

Slutet av 
oktober

Beskattningen 
för år 2019 

slutförs

31.12.2020
Statsandelsbesluten 

för år 2021 
(FM & UKM)

13.8. 
FM:s 

budgetförslag

Uppdatering av KF:s 
skatteprognosfil och 
statsandelskalkyler

17.11.
Skattesatserna för 2021 
ska senast anmälas till 

Skatteförvaltningen

November 
Uppdatering av 

Kommunförbundets 
statsandelskalkyler
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