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FM:s enkät om kommunernas och samkommunernas budgetar 

och ekonomiplaner 

 

Bästa kontaktperson vid kommunen eller samkommunen 
På uppdrag av Finansministeriet samlar Statistikcentralen åter in uppgifter om 

kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner för åren 2018–2020. 

Enkäten genomförs elektroniskt. Du kan fylla i din kommuns eller samkommuns uppgifter 

genom att logga in på enkätblanketten. 

 

Enkäten gäller följande kommun eller samkommun: 

 

Länk till enkätblanketten: www.stat.fi/budgetochekonomiplanenkat/blankett 

Användar-ID: 

Lösenord: 

 

Hur ska du gå till väga? 
Logga in på blanketten genom att använda koderna ovan. På blanketten finns anvisningar 

för frågorna, som underlättar besvarandet. På blanketten finns också kommunvisa 

uppgifter för år 2017 som fungerar som modell för besvarandet. 

 

Om du inte är den rätta personen att svara, ber vi att du förmedlar enkäten till de personer 

som ansvarar för ekonomin i din kommun eller samkommun och skickar uppgifter om nya 

uppgiftslämnare också till oss på adressen talousarviokysely@stat.fi. 

 

Svarstiden pågår fram till 7.1.2019. 

 

Vad frågar man? 
Vi ber att kommunerna och samkommunerna uppskattar uppgifterna om externa 

verksamhetsinkomster och -utgifter, investeringar, verksamhets- och investeringsbeloppet 

samt lånestock på basis av budgetarna för åren 2018 och 2019 och ekonomiplanen för år 

2020. För beräkningarna gällande vård- och landskapsreformen frågas av kommunerna 

efter posterna som behövs för beräkning av nettokostnader.  

 

När det gäller affärsverken samlas uppgifterna in så att affärsverken ingår i kommunens 

eller samkommunens resultaträknings- och finansieringsdel på motsvarande sätt som i 

bokslutsuppgifterna. 

 

Varför görs enkäten? 
Förnyandet av styrningen av kommunekonomin har inneburit en press att utveckla 

prognoserna för kommunekonomin. Uppgifterna samlas in för att kommunernas och 

samkommunernas ekonomiplaner i fortsättningen ska kunna tas ännu bättre i beaktande 

vid förberedandet av beslutsfattandet både på kommun- och samkommunnivå och på 

nationell nivå när det gäller den ekonomiska politiken. 

http://www.stat.fi/budgetochekonomiplanenkat/blankett
mailto:talousarviokysely@stat.fi


  TK-41-1781-18 
 
 

Uppgifterna från enkäten används också i de kommunvisa beräkningarna av vård- och 

landskapsreformen. Av kommunerna frågar vi därför separat efter uppgifter om 

nettokostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Det är fråga om 

ytterst viktiga uppgifter då man uppskattar de kostnader som överförs från kommunerna 

till landskapen i samband med reformerna.   

 

När offentliggörs resultaten? 
Resultaten från datainsamlingen offentliggörs i februari 2019. Uppgifterna som samlats in 

är tillgängliga för alla kommuner. Ett sammandrag av uppgifterna kommer att 

sammanställas på FM:s webbplats. Där kan man granska de insamlade uppgifterna efter 

kommun och område. 

 

För mera information kontakta: 
Vid Finansministeriet ger Markku Nissinen (markku.nissinen@vm.fi, tfn 029 553 0314) råd i ifyllandet av 
uppgifter om nettokostnader (social- och hälsovård samt räddningsväsendet). Vesa Lappalainen 
(vesa.lappalainen@vm.fi, tfn 029 553 0389) svarar på övriga frågor om innehållet. 
 
Vid Finlands kommunförbund ger Mikko Mehtonen mera information (mikko.mehtonen@kuntaliitto.fi, tfn 
050 592 8986). 
 
I andra frågor än dem som gäller innehållet kan du kontakta Statistikcentralen (talousarviokysely@stat.fi). 
 
Mera information finns också på datainsamlingens ingångssida: 
www.stat.fi/tup/budgetochekonomiplanenkat 
 

Vi tackar för samarbetet! 

 

Finansministeriet Finlands Kommunförbund Statistikcentralen 
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