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Moderat utveckling av kostnaderna i kommunernas ekonomi
år 2016
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för år 2016 var kommunernas sammanräknade
verksamhetskostnader 36,7 miljarder euro. Ökningen i verksamhetskostnader var 0,5 procent
jämfört med föregående års bokslutsuppgifter. Verksamhetsintäkterna var 7,7 miljarder euro,
dvs. en ökning med 1,5 procent från nivån året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens
statistik över kommunekonomin, för vilken preliminära bokslutsuppgifter samlades in från alla
313 kommuner och 144 samkommuner i Finland.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2016, miljoner euro1)

KommunkoncernerKommuner

Förändring, %2016Förändring, %2016

1,723 9511,57 661Verksamhetsintäkter totalt

1,150 5060,536 679Verksamhetskostnader totalt

18,95 31642,22 718Årsbidrag

5,05 650-2,82 441Nettoinvesteringar2)

3,133 8043,716 139Lånestock 31.12

Förhandsuppgifter1)

Nettoinvesteringar = investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringsutgifter - försäljningsinkomster av tillgångar bland
bestående aktiva

2)

Kommunernas ekonomi
År 2016 uppgick kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag enligt de preliminära uppgifterna till
totalt -28,6 miljarder euro. Detta var en minskning från året innan med 142miljoner euro, dvs. 0,5 procent.
Den moderata uppgången i verksamhetskostnader och ökningen av verksamhetsintäkter bidrog till den
svaga nedgången i verksamhetsbidraget.

Verksamhetskostnaderna steg med 188 miljoner euro, dvs. med 0,5 procent. Den svaga uppgången i
verksamhetskostnader berodde särskilt på att personalkostnaderna minskade med 202 miljoner euro.
Personalkostnaderna sjönk med totalt 1,4 procent från året innan. Verksamhetsintäkterna ökade med 110
miljoner euro, dvs. med 1,5 procent. Till detta bidrog främst ökningen av avgiftsintäkter och andra
verksamhetsintäkter.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 2.6.2017
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Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 928miljoner
euro, vilket var en ökning med 3,1 procent. Av ökningen av skattefinansieringen var statsandelarnas andel
596 miljoner euro och skatteinkomsternas 332 miljoner euro. Den största andelen av ökningen av
skatteinkomsterna stod inkomstskatterna för, med en ökning på 367 miljoner euro. Kommunernas andel
av samfundsskattens avkastningminskade för sin del med 95miljoner euro. Den ökade skattefinansieringen
täckte försvagningen av verksamhetsbidraget och årsbidraget förbättrades med 806 miljoner euro, dvs.
42,2 procent.

År 2016 var årsbidraget negativt i 15 kommuner. Året innan var 16 kommuner i samma situation. Enligt
sammanräknade bokslutsuppgifter täckte årsbidraget 127,9 procent av avskrivningarna. Nyckeltalet i fråga
förbättrades från året innan, då årsbidraget täckte 91,4 procent av avskrivningarna.

År 2016 uppgick kommunernas nettoinvesteringar till 2,4 miljarder euro. Detta var en minskning från året
innan med 71 miljoner euro, dvs. 2,8 procent. Kommunernas sammanräknade lånestock ökade med 580
miljoner euro jämfört med året innan och var sammanlagt 16,1 miljarder euro. Lånestocken var totalt 3,7
procent större än året innan. Per invånare uppgick lånen i kommunerna till 2 933 euro.1) Kommunernas
soliditet, dvs. det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet var 59,9 procent. Relationstalet sjönk något
från året innan, då det var 60,2 procent.

Samkommunernas ekonomi
År 2016 var samkommunernas sammanräknade verksamhetskostnader 12,5 miljarder euro och
verksamhetsintäkter 13,2 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 269 miljoner euro jämfört
med året innan, dvs. med 2,2 procent. Verksamhetsintäkterna ökade med 190 miljoner euro, vilket var en
ökning med 1,5 procent från året innan.

Det sammanräknade årsbidraget försvagades med 81 miljoner euro från året innan och var totalt 704
miljoner euro. Detta var en minskning med 10,3 procent jämfört med föregående års nivå. Årsbidraget
täckte 118,5 procent av avskrivningarna.

Samkommunernas nettoinvesteringar ökademed 91miljoner euro från året innan och var totalt 823miljoner
euro. Samkommunernas lånestock var 3,2 miljarder euro i slutet av år 2016. Lånestocken ökade år 2016
med totalt 129 miljoner euro från året innan, dvs. med 4,2 procent.

Kommunkoncernernas ekonomi
År 2016 var kommunkoncernernas sammanräknade verksamhetsbidrag -26,5 miljarder euro, dvs. 2,1
miljarder euro högre än kommunernas verksamhetsbidrag. Koncernernas sammanräknade årsbidrag
förbättrades med 846miljoner euro från året innan och var totalt 5,3 miljarder euro. Koncernernas årsbidrag
var 2,6 miljarder euro högre än kommunernas. Årsbidraget var negativt i fem kommunkoncerner. Året
innan var ingen kommunkoncern i en liknande situation.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var totalt 5,7 miljarder euro, vilket var 268 miljoner euro mer
än året innan. Den sammanräknade lånestocken ökade med 1,0 miljarder euro och var sammanlagt 33,8
miljarder euro. Koncernernas lånestock var totalt 3,1 procent större än året innan. Kommunkoncernernas
lån per invånare var 6 143 euro.2)

Statistiken omfattar uppgifter om 299 kommunkoncerner.3)

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2016.1)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2016.2)
Av kommunerna i Fasta Finland saknas koncernbokslutsuppgifterna ifråga om Vesanto. Återstående uppgifter som saknas gäller
kommunerna på Åland.

3)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2016*, miljoner euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, % 2016 Förändring, % 2016 

1,513 2471,57 661
Verksamhetens intäkter 
totalt

1,212 3500,83 271Försäljningsintäkter

11,75373,31 835Avgiftsintäkter

-4,6185-5,4770Understöd och bidrag

0,01754,01 784Övriga verksamhetsintäkter

2,212 4590,536 679Verksamhetens kostnader totalt 

-0,46 284-1,414 499Personalkostnader totalt

6,23 9151,416 685Köp av tjänster

2,61 6320,81 868Material, förnödenheter och varor

1,91833,32 586Understöd

4,44465,51 041Övriga verksamhetskostnader 

-8,97950,5-28 573Verksamhetsbidrag

1,522 100Skatteinkomster totalt 

2,018 903Kommunens inkomstskatt 

-5,81 552
Andel av samfundsskattens 
avkastning

3,81 645Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt)

7,28 830Statsandelar 

3,7-905,8361Finansiella intäkter och kostnader 

-10,370442,22 718Årsbidrag 

3,85941,62 125Avskrivningar och nedskrivningar 

12,4823-2,82 441Nettoinvesteringar 

7,91 04711,84 638Likvida medel 31.12

4,23 1763,716 139Lånestock 31.12 

*Förhandsuppgifter 

Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.1)

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2016*1)

Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2016 Förändring, % 
 

2016 Förändring, % 
 

2016 

2,86 1433,42 93341,8494Hela landet 

3,37 6600,62 84074,1744Nyland

0,14 8904,72 72123,8383Egentliga Finland

-0,23 8403,91 94975,4444Satakunta 

5,95 1169,53 234-10,8287Egentliga Tavastland 

6,34 67210,02 42023,0400Birkaland 

-0,56 3801,34 71129,1370Päijänne-Tavastland 

0,76 4461,93 50041,7322Kymmenedalen 

0,06 176-0,42 5626,4393Södra Karelen 

4,86 4486,73 27054,8410Södra Savolax 

0,96 8754,52 7585,7369Norra Savolax 
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Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2016 Förändring, % 
 

2016 Förändring, % 
 

2016 

4,74 5397,52 070-0,5444Norra Karelen

1,56 626-0,53 03815,7427Mellersta Finland

6,16 4395,13 44266,7411Södra Österbotten

5,65 6216,43 07366,3387Österbotten

-3,28 781-1,64 758-8,6236Mellersta Österbotten

2,54 9984,73 460-6,7379Norra Österbotten

9,56 26019,92 77425,5352Kajanaland

0,04 7324,12 67897,6382Lappland

-2,93 248-8,61 70632,4784Åland

*Förhandsuppgifter

Som befolkningsuppgift har man varje statistikår använt folkmängden per 31.12. Förändringarna har beräknats jämfört med
föregående år.

1)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar,
nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2006–2016*

*) Uppgifterna från år 2016 är preliminära. Egenanskaffningsutgifter för investeringar är skillnaden mellan investeringsutgifter och
finansieringsandelar. Nettoinvesteringar är skillnaden mellan egenanskaffningsutgifter för investeringar och försäljningsinkomster
av tillgångar bland bestående aktiva.

6



Offentlig ekonomi 2017

Förfrågningar
029 551 3611Karen Asplund

Ansvarig statistikdirektör:
Ville Vertanen
 
kommunekonomi@stat.fi
http://tilastokeskus.fi/til/kta/index_sv.html
Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2016. Statistikcentralen.

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 2343-4155 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


