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2020 var ett exceptionellt år för 
kommunekonomin



Hela den kommunala ekonomin stärktes betydligt under 
2020 som en följd av coronastöd och en måttlig 
utgiftsutveckling 
• Kommunernas och samkommunernas sammanräknade årsbidrag fastställdes 

enligt bokslutsuppskattningar till upp till 2,4 miljarder euro från 2019 och uppgick 
till 4,6 miljarder euro under 2020.

• Årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningar i hela landet samt i alla 
kommunstorleksgrupper. 

• Kommunernas lånestock ökade ytterligare under 2020, men ökningen av 
lånestocken avtog något jämfört med föregående år.

• Antalet kommuner med ett negativt årsbidrag minskade kraftigt under 2020. Under 
2020 fanns det endast två kommuner med ett negativt årsbidrag, då antalet året 
innan uppgick till 65. 

• Enligt bokslutsuppskattningar finns det 4–6 nya kommuner som under hösten 
2021 eventuellt ska komma med i utredningsförfarandet i fråga om kommuner 
som har exceptionella svårigheter.



Ekonomin för primärkommunerna förstärktes omfattande
under 2020
Ekonomin i kommunerna i Fastlandsfinland 2018–2020 och förändring 2019–2020

2018 2019 2020

Förändring

2019‒2020 

md euro

Förändring

2019‒2020 

procent

Verksamhetsbidrag -29,10 -30,36 -31,30 1,20 3,10 

Skatteinkomster 22,32 22,91 23,82 0,91 4,0 

Statsandelarna för driftsekonomin 8,46 8,64 10,99 2,35 27,2 

Skattefinansiering totalt 30,78 31,55 34,82 3,27 10,4 

Finansieringsposter, netto 0,39 0,55 0,48 -0,07 -12,7 

Årsbidrag 2,07 1,75 4,00 2,25 128,6 

Avskrivningar och nedskrivningar 2,19 2,31 2,34 0,03 1,3 

Årsbidrag – avskrivningar -0,13 -0,56 1,66 2,22 

Nettoinvesteringar -2,78 -2,73 -3,33 0,60 22,0

Årsbidrag – nettoinvesteringar -0,72 -0,99 0,67 1,66 

Lånestock 16,73 18,42 19,11 0,69 3,7 

Penningtillgångar 4,88 5,06 6,38 1,32 26,1 

Skattesats, vägd 19,87 19,90 19,98 0,08 %-enh.



Kommunernas årsbidrag räckte till för att täcka av- och 
nedskrivningar samt nettoinvesteringar under 2020 
Finansieringens tillräcklighet 2000‒2020, euro/invånare
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Kommunernas lånebestånd ökade fortsättningsvis under
2020, men ökningen avtog en aning jämfört med 2019

Kommunernas lånebestånd 2000‒2020, euro/invånare
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Samkommunernas ekonomi försvagades bland annat som
följd av sjukvårdsdistriktens försvagade resultat

Ekonomin i samkommunerna i Fastlandsfinland 2018–2020 och förändringen 2019–2020

2018 2019 2020

Förändring

2019‒2020 

md euro

Förändring

2019‒2020 

procent

Verksamhetsintäkter 15,41 16,55 16,87 0,32 1,9 %

Omkostnader 14,75 15,90 16,20 0,30 1,9 %

Verksamhetsbidrag 0,67 0,66 0,69 0,02 3,4 %

Årsbidrag 0,59 0,58 0,60 0,01 2,4 %

Avskrivningar och

nedskrivningar
0,62 0,62 0,67 0,05 8,0 %

Årsbidrag - avskrivningar -0,03 -0,04 -0,08 -0,04 -86,4 %

Räkenskapsperiodens

resultat
0,03 -0,04 -0,07 -0,04 -105,2 %

Nettoinvesteringar -1,04 -1,30 -1,38 -0,09 6,9 %

Årsbidrag -

nettoinvesteringar
-0,45 -0,71 -0,79 -0,07 

Lånestock 3,88 4,67 5,49 0,82 17,5 %



Coronapandemin påverkar fortsättningsvis
kommunernas intäkter och utgifter



I coronavirusläget riktas sammanlagt 5,4 miljarder euro i 
stöd till kommunerna under 2020-2021

1,52

0,45

0,40

0,60

Tilläggsbudgetarna för 2020, 
2,97 miljarder €*

Höjning av statsandelarna för kommunal basservice

Höjning av kommunernas andel av samfundsskatten 10 %-
enheter
Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten

Andra stödåtgärder

*En del av stödet (uppskattningsvis 400 miljoner

euro), betalas ut till kommuner och samkommuner

under 2021.
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Ordinarie budget för 2021, 
2,46 miljarder €

Höjning av statsandelarna för kommunal basservice

Höjning av kommunernas andel av samfundsskatten 10 %-
enheter

Kompensering till kommunerna för direkta kostnader som
beror på coronan

I första tilläggsbudgeten för 2021 riktas cirka

32 miljoner euro som tilläggsstöd för 

kommunerna.



Samverkan av coronapandemin och statens stödåtgärder 
på den kommunala ekonomin 2020 (1/2)

• Coronapandemins effekt på nationalekonomin förblev mindre än vad som uppskattades 
under våren 2020. Därmed var effekten mindre också på den kommunala ekonomin än 
vad som uppskattades i kommunekonomiprogrammet våren 2020.

• Kommunernas och samkommunernas verksamhetsbidrag försämrades med 3,1 procent

• Omkostnaderna ökade med 2 procent

• Verksamhetsinkomsterna sjönk med 1,6 procent (verksamhetsinkomsterna påverkades 
förutom av coronapandemin också av de statsunderstöd som skrivs in i den)

• Utvecklingen av skatteinkomsterna stärktes mot slutet av året och skatteinkomsterna 
ökade totalt med 4 procent

• Höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten kompenserade den 
försämrade samfundsskatteintäkten.

• Utvecklingen av skatteintäkter påverkades bland annat av Skatteförvaltningens 
systemändringar som bidrog till hur inflödena placerades under olika kalenderår.



Samverkan av coronapandemin och statens stödåtgärder 
på den kommunala ekonomin 2020 (2/2)

• Staten anvisade kommunerna stöd som tillägg till statsandelar och 
kompensationer för skattebortfall för sammanlagt 1,6 miljarder euro

• Coronakrisens effekt under 2020 kan bedömas genom att jämföra den 
faktiska utvecklingen enligt bokslutsuppskattningar under 2020 med den 
prognos som gjordes under hösten 2019.

• Som helhet kan bedömas att statens stöd överskred de kostnader och 
inkomstförluster som coronakrisen orsakade den kommunala ekonomin 
med cirka 1,1 miljarder euro

• Bedömningen är riktgivande, eftersom coronakrisens effekter inte exakt kan separeras 
från den kommunala ekonomins inkomst- och utgiftsutveckling.



De stöd som ingår i den första tilläggsbudgeten 2021 till 
kommuner

• Kommunerna anvisades tilläggsstöd på 1,3 miljoner euro i anslutning 
till ett säkert genomförande av kommunalvalet i exceptionella 
förhållanden.

• Till stödåtgärder för att förebygga avbrott av studier och för att öka 
studerandenas välbefinnande samt för att jämna ut 
kompetensskillnader mellan studerande i yrkesutbildningen 
anvisades ett tillägg på 17,5 miljoner euro, varav enligt uppskattning 
13,1 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin. 

• Som statsunderstöd till kommunerna för att stödja barn, unga och 
familjer i den situation som coronaviruspandemin har orsakat och 
eftervård av den anvisades en ökning med 17,5 miljoner euro. 



Statens åtgärder som berör den kommunala 
ekonomin 2022–2025



Statsbidragen till kommunerna 2020-2025
Statsbidragen till kommuner och samkommuner, mn euro, ramåren enligt prisnivån 2022

Budget

2020 

Budget + 

tilläggsb.

2020

2021 2022 2023 2024 2025

Kalkylerade statsandelar 8 106 9 701 8 754 9 052 3 370 3 408 3 403

FM 7 074 8 652 7 697 7 934 2 282 2 312 2 322

UKM1) 1 032 1 049 1 057 1 118 1 088 1 096 1 081

därav samkommuner 1 041 1 478 1 522 1 541 1 488 1 483 1 467

Övriga statsbidrag

JM sammanlagt - - 1 11 11 32 -

FM sammanlagt 40 420 37 253 30 20 20

UKM sammanlagt 238 405 285 205 157 159 161

JSM sammanlagt 6 7 6 6 6 6 6

KM sammanlagt 43 243 43 43 43 43 43

ANM sammanlagt 196 230 247 204 158 160 159

SHM sammanlagt2) 517 900 2 243 565 88 88 88

MM sammanlagt 57 94 57 52 32 11 10

Övriga statsbidrag sammanlagt 1 101 2 304 2 924 1 401 554 518 486

Kompensation för förlorade

skatteintäkter
2 269 2 383 2 360 2 601 794 793 806

Statsbidrag sammanlagt 11 419 14 388 14 037 13 054 4 718 4 719 4 696

1) Kommunernas kalkylerade andel har uppskattatas från UKM:s förvaltningsområde (inkl. privata) som helhet. 
2) I och med sote-reformen flyttas en stor del av SHM:s statsbidrag över till välfärdsområden 2023.



Statsandel för kommunal basservice och kompensationer 
för skattebortfall 2020–2025
Statsandel för kommunal basservice och kompensationer för skattebortfall 2020–2025, miljoner euro, 

ramåren i prisnivån för 2022

Budget 

2020

Budget + 

tilläggsbudget 

2020

Budget 

2021
2022 2023 2024 2025

FM, statsandelen för basservice 7 074 8 652 7 697 7 934 2 282 2 312 2 322

Kompensation för förlorade 

skatteinkomster
2 269 2 383 2 360 2 601 794 793 806

Totalt, miljoner euro 9 343 11 035 10 057 10 535 3 076 3 105 3 128

• De beräkningar som gäller statsandelen för kommunal basservice för 2023–2025 är fortfarande 

preliminära, och de preciseras bland annat i och med uppdateringen av social- och 

hälsovårdsberäkningar. 

• Social- och hälsovårdsreformens effekter på statsandelar gås noggrant igenom. Behövliga ändringar 

görs i den följande planen för de offentliga finanserna 2023–2026.   



Faktorer som påverkar statsandelen för basservice under 
2022–2025
• Under 2022 var justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 562 miljoner 

euro, varav en del beror på ändringar av den beräkningsmetod som används i justeringen. Eftersom 
den kommunala ekonomin har understötts mycket kraftigt under 2020 och de direkta kostnader som 
beror på coronan kompenseras till kommunerna också under 2021, beaktas inte effekten av 
justeringen av kostnadsfördelningen på statsandelen för 2022.

• Nivån på statsandel för kommunal basservice höjs separat med cirka 246 miljoner euro från och med 
2022.

• Indexjusteringen (2,2 %) ökar statsandelen med cirka 165 miljoner euro under 2022.

• Den minskning som gäller konkurrenskraftsavtalet minskar statsandelen med 233,6 miljoner euro 
under 2022.

• En överföring på 10 miljoner euro till sammanslagningsunderstöd för kommunerna minskar 
statsandelen från och med 2022.

• Från och med 2023 riktas till statsandelen en bestående anpassning på 24 miljoner euro som är en 
del av regeringens omfördelningar på totalt 370 miljoner euro. 

• Till incitamentssystemet för att påskynda digitaliseringen i kommunerna anvisas 10 miljoner euro 
under 2021–2023 som en överföring från statsandelen för kommunal basservice.



Nya åtgärder som ingår i planen för de offentliga finanserna 
och som påverkar den kommunala ekonomin (1/2)

• Till barnskyddet föreskrivs en personaldimensionering som stramas åt gradvis 
(under 2022 är dimensioneringen 35 klienter/arbetstagare), vilket ökar 
statsandelarna med 4,8 miljoner euro under 2022.

• En utvidgning av det nationella screeningsprogrammet (tarmcancer läggs till i 
screeningsprogrammet) ökar statsandelarna med 10 miljoner euro under 2022.

• Genomförandet av minimidimensioneringen av omsorgspersonal (0,7) och en 
precisering av konsekvensbedömningen ökar statsandelarna med 43 miljoner 
euro under 2022. Sammanlagt uppgår det tillägg som gäller 
minimidimensioneringen av omsorgspersonal till 96,5 miljoner euro under 2022. 

• Från och med 2023 överförs åtgärder och finansiering som gäller social- och 
hälsovårdens uppgifter till de välfärdsområden som ska inrättas.

• Förberedelser som gäller överföring av TE-tjänsterna till kommunerna fortsätter så 
att uppgifterna ska överföras under 2024. 



Nya åtgärder som ingår i planen för de offentliga finanserna 
och som påverkar den kommunala ekonomin (2/2) 

• Till stöd för barn som genomförs i småbarnspedagogiken anvisas statsandelar på 
6,25 miljoner euro och genom undervisnings- och kulturministeriet 8,8 miljoner 
euro under 2022. Från och med 2023 är tillägget 15 miljoner euro och den riktas 
genom statsandelen för basservice.

• Genomförandet av programmet för kvaliteten på och tillgången till 
gymnasieutbildning fortsätter och under 2022 anvisas till programmet 10 miljoner 
euro, varav kommunernas andel är 9 miljoner euro.

• Till anställning av lärare och handledare i yrkesutbildningen samt andra 
stödåtgärder för att säkerställa den undervisning och handledning som studerande 
behöver riktas 70 miljoner euro för 2022, varav det uppskattas att cirka 51,8 
miljoner euro ska riktas till den kommunala ekonomin.

• Uppsökande ungdomsarbete anvisas liksom under 2021 som ett tillägg 4,5 
miljoner euro som i sin helhet riktas till kommunsektorn.



Andra åtgärder som ingår i planen för de offentliga 
finanserna och som påverkar den kommunala ekonomin 

• Till utvidgandet av läroplikten riktas 65 miljoner euro för 2022, och 107 miljoner 
euro för 2023 och 129 euro från och med 2024 och framåt.

• Till stärkandet av elev- och studerandevårdens tjänster i den grundläggande 
utbildningen och på andra stadiet riktas 20 miljoner euro under 2022 och 29 
miljoner euro under 2023.

• Till programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den 
grundläggande utbildningen riktas 60 miljoner euro och till programmet för 
utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken 80 miljoner 
euro under 2022.

• På grund av justeringen av en bindande minimidimensionering av 
omsorgspersonal reserveras för utbildning av närvårdare 43 miljoner euro för 
2022, 30 miljoner euro för 2023 och 16,5 miljoner euro för 2024. Av dessa 
uppskattas att cirka 30 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin under 
2022, 21 miljoner euro under 2023 och 11,5 miljoner euro under 2024.



Nya beslut som gäller beskattning
• Hushållsavdraget för att avstå från oljeuppvärmning höjs under 2022–2027

• Beskattningsvärdet på utsläppssnåla tjänstebilar sänks med 85 euro per månad under 
2022–2025. 

• Man uppskattar att ändringarna kommer att minska intäkterna från kommunalskatten med 
4 miljoner euro under 2022, med 2 miljoner euro under 2023, med 3 miljoner euro under 
2024 och med 3 miljoner euro under 2025.

Effekten av centrala ändringar av beskattningsgrunderna på kommunernas 

skatteintäkter på årsnivå, miljoner euro 
2022 2023 2024 2025

Indexjustering av beskattningen av förvärvsinkomster1) -173 -8 -8 -8

Utvidgandet av hushållsavdrag för att avstå från oljeuppvärmning -2 1 0 0

Utvidgningar av anställningsförmåner som gäller trafik2) -6 -0,5 -2,5 -2

Social- och hälsovårdsreformens effekt på intäkterna från kommunalskatten 0 -13 460 0 0

Social- och hälsovårdsreformens effekt på intäkterna från samfundsskatten 0 -690 0 0

Höjda avskrivningar på lösa anläggningstillgångar 1 1 13 -2

1) Tekniskt antagande under 2024–2025 

2) Innehåller beslut som fattats tidigare 



Social- och hälsovårdsreformen har betydande effekter på 
kommunernas verksamhet och ekonomi från och med 2023

• Under 2023 övergår social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter från 
kommunerna till välfärdsområdena.

• Ur den kommunala ekonomins perspektiv gäller reformens effekter särskilt driftsekonomin, 
där driftsekonomiinkomsternas och -utgifternas nivå och struktur förändras avsevärt.

• I skatteinkomsterna syns minskningen inte ännu under 2023 till fullo på grund av den rytmen för 
skatteutfallet.

• På nationell nivå överförs lika mycket av kommunernas inkomster och kostnader, men de 
kan variera beroende på kommun.

• Effekterna jämnas ut med utjämningselement som ska ingå i statsandelssystemet.

• I regeringens proposition observeras att det för kommunerna uppstår engångskostnader 
på minst 50 miljoner euro på grund av ändringar av ICT-system och datahantering. 

• De ändringskostnader som detta innebär för kommunerna bedöms i större omfattning vid 
ramförhandlingarna under våren 2022, då det finns tillgänglig information bland annat om antalet 
avtals- och personalöverföringar samt deras omfattning. 



På riksnivå överförs lika mycket kostnader och inkomster
från kommunerna till välfärdsområdena, nivån för 2022

Kostnader för social - och hälsovårdstjänster och 

räddningsväsende som överförs 20,6 miljarder euro

Statsandelar 

som överförs 

7,2 miljarder euro

• Social- och hälsovårdens andel av 

de kalkylerade kostnaderna och 

tilläggsdelarna, sammanlagt 5,35 

miljarder euro

• Från ersättningarna för förlorade 

skatteinkomster en andel på 70 %, 

sammanlagt 1,84 miljarder euro

Skatteinkomster 

som överförs 

13,4 miljarder euro

• Av samfundsskatten överförs ca 

0,67 miljarder euro

• Intäkterna från kommunalskatten 

sänks med 12,8 miljarder euro; alla 

kommuners kommunalskattesatser 

sänks med 12,39 procentenheter

PRINCIP:

Variationerna mellan 

kommunernas skattesatser 

och skattetrycket på 

kommuninvånarna förblir 

oförändrade efter en 

överföring på 12,39 

procentenheter (kalkyl)



Kommunernas resultaträkning

Nuläge jämfört med läge efter reformen. Uppskattning för 2022.

Kunnan tuloslaskelman muodostuminen
Nuvarande, 
miljoner €

Efter reformen, 
miljoner €

Förändring, 
miljoner €

Verksamhetsbidrag + avskrivningar -35 093 -14 458 20 635

Kommunalskatten (överföring av 12,39 %-enh.) 21 206 8 365 -12 841

Samfundsskatten 2 023 1348 -674

Fastighetsskatten 2 028 2 028 0

Statsandel (FM) 7 922 2 598 -5 324

Sote-överföringens ändringsbegr. 0 -4 -4

Ersättning för förlorade skatteintäkter 2 601 761 -1 840

Statsandel, UKM -60 -60 -60

Finansieringsdelposterna 337 337 337

Beskattningskost. minskning (kommuner) 0 70 70

Utjämning av statsandelens systemförändring 0 0 0

Årsbidrag – avskrivningar (balansen) 963 985 22



Utvecklingsprognos för den kommunala 
ekonomin 2021-2025 för hela landet och per 
kommungrupp



Utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin

• Finansministeriets ekonomiska avdelning har utarbetat en utvecklingsprognos för 
den kommunala ekonomin där såväl begreppen i nationalräkenskaperna som i 
kommunernas bokföring används på ett inbördes konsekvent sätt. I 
kommunekonomiprogrammet beskrivs utvecklingsprognosen med begrepp som 
används i kommunernas bokföring.

• I utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin har åtgärderna i planen för 
de offentliga finanserna för 2022–2025 beaktats. 

• Utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin är till sin karaktär en kalkyl 
över utgiftstrycket som inte beaktar kommunernas och samkommunernas egna 
åtgärder under 2022–2025

• Social- och hälsovårdsreformen har beaktats i utvecklingsprognosen både i fråga 
om den kommunala ekonomins inkomster och utgifter.



Utveckling av den kommunala ekonomin 2020-2025
Kommunala ekonomins utveckling 2020-2025 enligt kommunernas bokföring, miljarder euro (gängse priser)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Resultatbildning

1. Verksamhetsbidrag -30,8 -31,2 -33,0 -12,9 -13,1 -13,3

2. Skatteinkomster 23,9 25,1 25,4 13,4 12,8 13,1

3. Statsandelar, driftsekonomin 11,0 10,0 10,5 3,1 3,2 3,3

4. Finansiella intäkter och kostnader, netto 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5. Årsbidrag 4,6 4,4 3,3 4,1 3,4 3,5

6. Avskrivningar -3,0 -3,1 -3,2 -3,0 -3,1 -3,2

7. Extraordinära poster, netto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

8. Räkenskapsperiodens resultat 1,6 1,4 0,2 1,2 0,4 0,3

Finansiering

9. Årsbidrag 4,6 4,4 3,3 4,1 3,4 3,5

10. Extraordinära poster 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

11. Korrigeringsposter till internt tillförda medel -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

12. Intern finansiering, netto 4,2 4,0 2,9 3,8 3,0 3,1

13. Investeringar i anläggningstillgångar -5,7 -5,7 -5,7 -4,8 -4,9 -5,0

14. Finansieringsandelar och 

försäljningsinkomster
1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

15. Investeringar, netto -4,7 -4,8 -4,8 -3,9 -4,0 -4,1

16. Finansieringsbehov (intern finansiering -

investeringar)
-0,5 -0,7 -1,9 -0,2 -0,9 -1,0

17. Lånestock 23,5 24,2 26,0 21,5 22,4 23,4

18. Likvida medel 7,9 7,9 7,9 7,4 7,4 7,4

19. Nettoskuld (lån - likvida medel) 15,6 16,3 18,1 14,2 15,1 16,0



Årbidraget försvagas då coronastöden upphör men räcker
ändå till för att täcka avskrivningarna under hela ramperioden
Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, 
miljoner euro.
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Skatteintäkterna och statsandelarna sjunker 2023 i och
med sote-reformen
Kommunernas skatteintäkter och statsandelar, miljarder euro.
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Utgifterna inom kommunala ekonomin är större än
intäkterna under hela ramperioden
Kommunala ekonomins finansiella ställning mätt i verksamhetens och 
investeringarnas kassaflöde
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Lokalförvaltningens strukturella saldo förbättras

Lokalförvaltningens strukturella saldo och målet för saldot
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I och med sote-reformen avstannar lånestockens
tillväxthastighet från och med 2023

Kommunala ekonomins lånestock miljoner euro och i relation till BNP 
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Trycket på att anpassa ekonomin, enligt kommungrupp
• Enligt kommunallagen ska programmet för kommunernas ekonomi innehålla en 

uppskattning av hur väl finansieringen räcker för att fullgöra kommunens uppgifter 
(finansieringsprincipen) både nationellt och enligt kommungrupp.

• Utifrån utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin har finansministeriets 
kommun- och regionförvaltningsavdelning utarbetat en kommunspecifik 
uppskattad kalkyl om förändringar i kommunernas finansiella ställning. 

• Balansen i kommunernas finansiering beskrivs i programmet med hjälp av 
begreppet verksamhetens och investeringarnas kassaflöde.

• Enklare uttryckt beskriver detta nyckeltal det negativa trycket på att öka 
lånestocken eller höja skattesatsen (negativt nyckeltal) och den positiva 
kalkylerade möjligheten till bl.a. låneamorteringar eller sänkningar av skattesatsen 
(positivt nyckeltal). 

• Under granskningsperioden förekommer många exceptionella år, och därför ska 
man förhålla sig speciellt försiktigt till de bedömningar som nu presenterats.



Trycket på att anpassa ekonomin är stort i slutet på ramperioden, 
men skillnaderna mellan kommungrupperna minskar
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde per kommunstorleksgrupp 2020-2025, 
€/invånare
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Alla kommungrupper har tryck på att höja skattesatsen i 
slutet på ramperioden
Beräknat tryck på att höja skattesatsen (%-enh.) enligt kommunstorleksgrupper 2022–2025

2021 2022 2023 2024 2025

över 100 000 invånare

(invånare sammanlagt 2 213 288 år 2020)

(9 kommuner enligt kommunindelningen för 2021)
0,8 2,4 1,3 1,4 1,4 

40 001 – 100 000 

(1 052 391 invånare)

(18 kommuner)
0,8 2,2 0,5 1,7 1,6 

20 001 – 40 000

(758 624 invånare)

(28 kommuner)
2,4 3,5 1,6 2,2 2,3 

10 001 – 20 000 

(603 644 invånare)

(41 kommuner)
1,8 2,4 0,3 1,8 1,9 

5 001 – 10 000 

(533 403 invånare)

(73 kommuner)
-0,4 0,9 -0,9 0,1 0,2 

2 001 – 5 000 

(290 392 invånare)

(88 kommuner)
0,7 0,7 -1,5 0,8 1,0 

alle 2 000 

(51  922 invånare)

(36 kommuner)
-1,3 -0,3 -2,1 0,2 0,6 

Fastlandsfinlands kommuner sammanlagt, 

startnivå 20,0
1,0 2,3 0,8 1,5 1,5 



Tilläggsinformation 

• Kommunekonomiprogrammet och de kommunvisa tryckkalkylerna:

 vm.fi/kuntatalousohjelma

• Preliminära statsandelskalkylerna för 2022: 

 vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja

https://vm.fi/kuntatalousohjelma
https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja

