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Begrepp inom styrningen av de offentliga finanserna  
 
Planen för de offentliga finanserna  
Planen för de offentliga finanserna (JTS) är regeringens beslutshandling. Den består av beslut som gäller 
den finanspolitiska linjen, den offentliga ekonomin som helhet och undersektorerna inom den offentliga 
ekonomin (statsfinanserna, den kommunala ekonomin, lagstadgade arbetspensionsanstalter och andra 
socialskyddsfonder). Beredningen av planen styrs av statsrådets förordning om planen för de offentliga 
finanserna (120/2014), som baserar sig på EU-bestämmelser. Regeringen gör upp en plan för fyra år i 
början av sin mandatperiod. Planen ses över varje vår, och justeringen gäller de efterföljande fyra åren.  

Målen för det strukturella saldot  

I planen för de offentliga finanserna fastställs ett medelfristigt mål för saldot i de offentliga finanserna. 
Saldot beskriver skillnaden mellan de totala inkomsterna och utgifterna inom den offentliga ekonomin. 
Målet för det strukturella saldot ställs också upp för undersektorerna inom den offentliga ekonomin 
(statsfinanserna, den kommunala ekonomin och socialskyddsfonderna).  

Rambeslutet om statsfinanserna  

Rambeslutet för statsfinanserna är en del av planen för de offentliga finanserna. Rambeslutet om 
statsfinanserna innehåller en rambestämmelse för statsfinanserna som begränsar utgiftsbeloppet i 
statsbudgeten. Beslutet innehåller dessutom regeringens riktlinjer för statens utgifter och skattepolitik.  

Budgetramen för den kommunala ekonomin  

Budgetramen för den kommunala ekonomin utgör den del i planen för de offentliga finanserna som gäller 
kommunernas ekonomi. Man uppställer ett mål för det strukturella saldot för den kommunala ekonomin 
och fattar beslut om åtgärder för att uppnå målet.  

Utgiftsbegränsningen för den kommunala ekonomin  
Utgiftsbegränsningen för den kommunala ekonomin fastställs i planen för de offentliga finanserna som en 
del av budgetramen för den kommunala ekonomin. Utgiftsbegränsningen är en gräns i euro för hur mycket 
statens åtgärder får öka kommunernas utgifter eller hur mycket staten ska minska kommunernas utgifter. 
Regeringen fastställer en utgiftsbegränsning för hela valperioden i regeringens första plan för de offentliga 
finanserna.  

Kommunekonomiprogrammet  

Kommunekonomiprogrammet innehåller den del av planen för de offentliga finanserna som gäller den 
kommunala ekonomin och fördjupar den bedömning av den kommunala ekonomins utveckling som 
presenteras i planen. I programmet bedöms huruvida finansieringen är tillräcklig för skötseln av 
kommunernas uppgifter (finansieringsprincipen). I programmet granskas dessutom utvecklingsutsikterna 
för den kommunala ekonomin och effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin som 
helhet, som en del av den offentliga ekonomin och enligt kommungrupp.  

Programmet för kommunernas ekonomi är lagstadgat och det utarbetas genom ett förhandlingsförfarande 
mellan staten och kommunerna. 

   


