
Kommunekonomi
2016

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och
hälsovård nästan på samma nivå som året innan
Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var totalt 17,9 miljarder euro år 2016. Detta var
en ökning med 0,3 procent från året innan. Social- och hälsovårdens andel av nettokostnaderna för hela
driftsekonomin var 58,4 procent. Största andelen av nettokostnaderna för social- och hälsovården hänförde
sig till specialiserad sjukvård, för vilken kommunerna använde totalt 6,6 miljarder euro. Uppgifterna
framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin för vilken uppgifter samlades in från alla
313 kommuner och alla 144 samkommuner.

Kommunernas driftsekonomi 2016, miljoner euro1)

Kommuner

Förändring %NettokostnaderDriftsintäkterDriftskostnader

0,317 9222 94120 863Social- och hälsovård totalt

-0,66 5932976 890Därav: Specialiserad sjukvård

1,110 6021 13411 736Undervisnings- och kulturverksamhet totalt

1,74 8363095 145Därav: Grundläggande utbildning

1,92 1609 12711 287Övrig verksamhet totalt

-1,6406298705Därav: Brand- och räddningsväsendet

0,730 68513 20143 886Driftsekonomi totalt

I driftskostnaderna ingår verksamhetskostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsutgifter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster, förändringar av produktlager samt tillverkning för eget bruk. Nettokostnaderna är
skillnaden mellan driftskostnaderna och driftsintäkterna. Förändringarna av nettokostnaderna har beräknats jämfört med föregående
år.
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Kommunernas driftsekonomi
År 2016 var kommunernas sammanlagda driftskostnader 43,9 miljarder euro och driftsintäkter 13,2
miljarder euro. Driftskostnaderna var på föregående års nivå, medan driftsintäkterna minskade med 1,8
procent från föregående statistikår. Nettokostnaderna för driftsekonomin uppgick till 30,7 miljarder euro,
vilket var en ökning med 0,7 procent från året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.10.2017
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Största delen av nettokostnaderna för kommunernas driftsekonomi hänförde sig till social- och hälsovården,
vars andel av hela driftsekonomin var totalt 58,4 procent, dvs. 17,9 miljarder euro. Nettokostnaderna för
social- och hälsovården ökade med 0,3 procent jämfört med föregående statistikår. Den största andelen
av nettokostnaderna för social- och hälsovården stod den specialiserade sjukvården för, dvs. 6,6 miljarder
euro och den näst största andelen primärvården 1), dvs. 3,3 miljarder euro.

Den näst största andelen av nettokostnaderna för kommunernas hela driftsekonomi hänförde sig till
undervisnings- och kulturverksamhet, vars andel av driftsekonomin var 34,6 procent, dvs. 10,6 miljarder
euro. De sammanlagda nettokostnaderna för undervisnings- och kulturverksamhet var 1,1 procent större
än året innan. Den största andelen av nettokostnaderna för undervisnings- och kulturverksamhet stod den
grundläggande utbildningen för, dvs. 4,8 miljarder euro och den näst största andelen småbarnspedagogiken,
dvs. 2,7 miljarder euro.

Till den övriga verksamheten i kommunerna, till vilken hör all annan verksamhet exkl. social- och
hälsovården och undervisnings- och kulturverksamhet, hänförde sig 2,2 miljarder euro av nettokostnaderna,
vilket innebär en andel på 7,0 procent av hela driftsekonomin. Nettokostnaderna för övrig verksamhet
ökade med 1,9 procent jämfört med året innan.

Samkommunernas driftsekonomi
År 2016 var samkommunernas sammanlagda driftskostnader 14,4 miljarder euro brutto och driftsintäkterna
14,6 miljarder euro brutto. De sammanlagda bruttodriftskostnaderna ökade med 2,2 (var 5,3) procent och
bruttodriftsintäkterna med 1,8 (var 5,8) procent från föregående statistikår.

Största delen av bruttokostnaderna för samkommunernas driftsekonomi hänförde sig till social- och
hälsovården, vars andel av hela driftsekonomin var 72,7 procent. Bruttokostnaderna för social- och
hälsovården ökade med 2,8 (var 7,3) procent och driftsintäkterna med 2,6 procent från föregående år.

Näst mest, dvs. 8,7 procent av bruttokostnaderna för samkommunernas driftsekonomi, hänförde sig till
undervisnings- och kulturverksamhet. Bruttokostnaderna för undervisnings- och kulturverksamhetminskade
med 5,9 procent och bruttointäkterna med 5,4 procent jämfört med året innan.

Information om statistiken
Statistiken över kommunekonomin innehåller uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut,
driftsekonomi, investeringar och verksamhet. För statistiken insamlas uppgifter från alla kommuner och
samkommuner i Finland.

Uppgiftsinnehållet och datainsamlingen för statistiken över kommunekonomin förnyades fr.o.m. statistikåret
2015, vilket innebär att uppgifterna i statistiken över kommunekonomin inte är direkt jämförbara med de
uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet som publicerats
under åren innan. I statistiken över kommunekonomin sammanslås affärsverken med uppgifterna om
primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och
samkommunernas ekonomi och verksamhet. Dessutom gjordes ändringar i kommunernas och
samkommunernas uppgiftsklassificering i samband med förnyelsen.

Till primärvården räknas öppenvård inom primärvården, bäddavdelningsvård inom primärvården samt mun- och tandvård.1)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nettokostnader efter landskap 20161)

Kommuner

Nettokostnader för
undervisnings- och
kulturverksamhet,
euro per invånare

Nettokostnader för
undervisnings- och
kulturverksamhet,
mn €

Nettokostnader för social-
och hälsovården,
euro per invånare

Nettokostnader för
social- och
hälsovården,
mn €

1 92610 6023 25717 922Hela landet

2 0313 3282 8654 694Nyland

1 8538813 2851 562Egentliga Finland

1 7283833 401754Satakunta

1 7092973 286571Egentliga Tavastland

1 9589973 2041 632Birkaland

1 7473523 375681Päijänne-Tavastland

1 9153403 722661Kymmenedalen

1 7052233 484455Södra Karelen

1 6932523 934586Södra Savolax

1 7904443 719921Norra Savolax

1 7452863 624595Norra Karelen

1 7894943 304913Mellersta Finland

1 8803613 473666Södra Österbotten

2 2064003 369611Österbotten

1 9711363 460239Mellersta Österbotten

2 0278333 2411 333Norra Österbotten

2 2751703 955296Kajanaland

1 9423503 881699Lappland

2 535741 82853
Åland
2)

Befolkningsmängd 31.12.2016.1)

För hälsovården på Åland ansvarar Ålands landskapsregering.2)
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