
Kommunekonomi
Förhandsuppgifter 2020

Uppgifterna om de preliminära boksluten visar en klar
förstärkning av kommunekonomin år 2020
De preliminära bokslutsuppgifterna Statistikcentralen samlat in bekräftar de estimerade uppgifterna
om en förstärkning av kommunernas ekonomi år 2020 som publicerades i början av året.
Förstärkningen berodde till största delen på större skattefinansiering bestående av statsandelar
och skatteinkomster än året innan. Ökningen av skattefinansieringen med 3,3 miljarder euro
täckte försvagningen av verksamhetsbidraget och satte fart på den tydliga ökningen av årsbidraget
och räkenskapsperiodens resultat jämfört med de faktiska bokslutsuppgifterna året innan.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin, för vilken preliminära
bokslutsuppgifter samlades in från alla 310 kommuner och 136 samkommuner i Finland.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2020, miljoner euro1)

KommunkoncernerKommuner

Förändring, %2020Förändring, %2020

-1,226 507-4,36 923Verksamhetsintäkter totalt

0,955 5121,438 606Verksamhetskostnader totalt

54,16 913133,94 089Årsbidrag +/-

6,37 28321,43 335Nettoinvesteringar2)

5,441 2503,319 083Lånestock 31.12

Förhandsuppgifter. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.1)

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

2)

Kommunernas ekonomi
De preliminära bokslutsuppgifterna visar att kommunernas verksamhetsbidrag var totalt -31,4 miljarder
euro år 2020. Verksamhetsbidraget försvagades med totalt 861 miljoner euro från de faktiska boksluten
året innan. Försvagningen förklaras av mindre verksamhetsintäkter och ökade verksamhetskostnader
jämfört med året innan.

Enligt preliminära uppgifter om boksluten var kommunernas verksamhetskostnader totalt 38,6 miljarder
euro. Detta var en ökning med 540 miljoner euro, dvs.1,4 procent. Ökningen av verksamhetskostnaderna
berodde mest på att köp av tjänster gick upp med 315 miljoner euro och personalkostnaderna med 101
miljoner euro. Verksamhetsintäkterna uppgick för sin del till totalt 6,9 miljarder euro. Detta var 313
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miljoner euro, dvs. 4,3 procent, mindre än året innan. Till det minskade inflödet av verksamhetsintäkter
bidrog särskilt en minskning av avgiftsintäkter och övriga verksamhetsintäkter.

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna fick kommunerna mer skatteinkomster och statsandelar än året
innan. Kommunerna fick totalt 23,9 miljarder euro i skatteinkomster. Skatteinkomsterna ökade med 919
miljoner euro, dvs. med 4,0 procent, jämfört med nivån året innan. Ökningen av skatteinkomsterna berodde
till största delen på att andelen inkomstskatter ökade med 985 miljoner euro. Kommunernas andel av
samfundsskattens avkastning ökade med 57 miljoner euro. Däremot fick kommunerna 123 miljoner euro
mindre i andra skatteinkomster än året innan, såsom inkomster från fastighetsskatter.

Det totala beloppet av statsandelarna till kommunerna var 11,0 miljarder euro, vilket var en ökning med
rentav 2,4 miljarder euro, dvs. en ökning med 27,3 procent för denna inkomstpost. Till ökningen av
statsandelarna bidrog särskilt de ekonomiska stödåtgärder i anslutning till coronapandemin som
statsförvaltningen riktade till kommunerna. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och
statsandelar, uppgick till 35,0 miljarder euro. Per invånare var den 6 322 euro på hela landets nivå år
2020.1)

Ökningen av skattefinansieringen, som var större än försvagningen av verksamhetsbidraget i euro, förklarade
i huvudsak ökningen av kommunernas sammanlagda årsbidrag med 2,3 miljarder euro jämfört med året
innan. Av de preliminära uppgifterna framgår att årsbidraget var negativt i sex kommuner år 2020, medan
antalet kommuner med negativt årsbidrag året innan var sammanlagt 74. Årsbidraget täckte 169,7 procent
av kommunernas avskrivningar, vilket innebar en betydande förbättring från 75,5 procent året innan.
Kommunernas sammanlagda resultat för räkenskapsperioden var 1,9 miljarder euro högre än året innan
och det sammanlagda resultatet uppgick till 1,8 miljarder euro.

Kommunernas nettoinvesteringar var totalt 3,3 miljarder euro år 2020. Detta var en ökning med 589
miljoner euro från året innan, dvs. med 21,4 procent. Kommunernas lånestock var totalt 19,1 miljarder
euro och trots resultatförbättringen ökade den med 618 miljoner euro från året innan, vilket innebar en
ökning på 3,3 procent under året. Kommunernas lånebelopp per invånare var 3 448 euro.2) Kommunernas
soliditet, dvs. det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 58,0 procent. Soliditeten var nästan
lika stor i de slutliga boksluten för ett år sedan.

Samkommunernas ekonomi
Enligt uppgifterna i 2020 års preliminära bokslut var samkommunernas verksamhetskostnader totalt 16,3
miljarder euro och verksamhetsintäkterna 17,0 miljarder euro. Jämfört med de faktiska boksluten året
innan ökade verksamhetskostnadernamed 378miljoner euro, dvs. med 2,4 procent. Verksamhetsintäkterna
ökade för sin del med 429 miljoner euro, vilket var en totalökning med 2,6 procent från året innan.

Samkommunernas årsbidrag ökade med 39 miljoner euro från året innan och sammanräknat var det totalt
621miljoner euro. Sålunda var samkommunernas årsbidrag 6,8 procent högre än bokslutsnivån året innan.
Årsbidraget täckte 91,3 procent av samkommunernas avskrivningar. Samkommunernas resultat för
räkenskapsperioden försvagades med 20 miljoner euro från året innan och var totalt -55 miljoner euro.

Nettoinvesteringarna ökade med 85 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till sammanlagt 1,4
miljarder euro. Samkommunernas lånestock ökade under år 2020 till 5,5 miljarder euro, vilket innebar en
ökning på 17,8 procent i jämförelse med året innan.

Kommunkoncernernas ekonomi
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för år 2020 uppgick kommunkoncernernas verksamhetsbidrag
till -28,9 miljarder euro. Det innebär att kommunkoncernernas verksamhetsbidrag var 2,4 miljarder euro
högre än kommunernas. Koncernernas årsbidrag förstärktes från föregående års nivå med 2,4 miljarder

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2020.1)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2020.2)
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euro och var totalt 6,9 miljarder euro. På så sätt var årsbidraget 2,8 miljarder euro högre än kommunernas
årsbidrag. Enligt uppgifterna för år 2020 fanns det endast en kommunkoncern med negativt årsbidrag,
medan 21 koncerner var i samma läge året innan. Årsbidraget täckte totalt 147,3 procent av koncernernas
avskrivningar. Räkenskapsperiodens resultat var totalt 2,3 miljarder euro och det förstärktes med 2,0
miljarder euro jämfört med de slutliga boksluten året innan.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var totalt 7,3 miljarder euro, vilket var en ökning med 431
miljoner euro från året innan. Lånestocken ökade med 2,1 miljarder euro från året innan och var totalt
41,3 miljarder euro. Lånestockens ökning var totalt 5,4 procent under år 2020. Kommunkoncernernas
lånebelopp per invånare var 7 454 euro.3)

Statistiken över kommunekonomin omfattar bokslutsuppgifter om 297 kommunkoncerner.4)

Information om statistiken
För statistikföring av kommunernas preliminära bokslutsuppgifter insamlas bokslutsuppgifter om alla
kommuner och samkommuner i Finland samt av deras affärsverk och koncerner. Uppgifterna publiceras
i preliminär form våren efter respektive statistikår och de slutliga uppgifterna på hösten i samband med
offentliggörandet av övriga ekonomiuppgifter.

Uppgifter som meddelats Statistikcentralen för statistiken offentliggörs som sådana på enhetsnivå i
Statistikcentralens databas kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter.

Offentliggörandet av de preliminära uppgifterna för år 2020 är Statistikcentralens sista offentliggörande
av preliminära bokslutsuppgifter. I statistiken över kommunekonomin publicerar Statistikcentralen i början
av hösten också övriga ekonomiuppgifter för år 2020 som hör till statistikhelheten. Dessa innehåller bl.a.
uppgifter om driftsekonomin efter uppgiftsklass. Fr.o.m. uppgifterna för år 2021 samlar Statskontoret in
och publicerar uppgifterna om kommunekonomin.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2020.3)
Alla kommuner upprättar inte ett koncernbokslut.4)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2020*, miljoner euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, % 2020 Förändring, % 2020 

2,617 012-4,36 923
Verksamhetens intäkter 
totalt

1,515 609-3,42 888Försäljningsintäkter

-6,8680-8,61 470Avgiftsintäkter

103,55098,5548Understöd och bidrag

-6,3214-5,42 017Övriga verksamhetsintäkter

2,416 3071,438 606Verksamhetens kostnader totalt 

2,07 5720,713 706Personalkostnader totalt

2,25 7461,619 663Köp av tjänster

3,01 944-1,01 805Material, förnödenheter och varor

9,43734,72 106Understöd

2,56723,81 326Övriga verksamhetskostnader 

7,87152,8-31 360Verksamhetsbidrag +/-

4,023 938Skatteinkomster totalt 

5,120 222Kommunens inkomstskatt 

3,01 967
Andel av samfundsskattens 
avkastning

-6,61 748Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt)

27,311 047Statsandelar 

15,5-94-16,0464Finansiella intäkter och kostnader +/-

6,8621133,94 089Årsbidrag +/-

9,26814,02 409Avskrivningar och nedskrivningar 

6,61 38221,43 335Nettoinvesteringar 

19,81 45427,46 487Likvida medel 31.12

17,85 5113,319 083Lånestock 31.12 

*Förhandsuppgifter 

Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.1)

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2020*1)

Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring 2020 Förändring 2020 Förändring 2020 

3737 4541073 448422739Hela landet 

5188 9191583 044387988Nyland

-1715 273-1343 072458533Egentliga Finland

114 85052 666533597Satakunta 

1595 4471273 442412610Egentliga Tavastland 

5426 7792163 368401706Birkaland 

3947 8903045 619627864Päijänne-Tavastland 

-1467 290-2874 101610771Kymmenedalen 

1406 730543 01697484Södra Karelen 

1157 7881594 230614767Södra Savolax 

4948 2513303 574388550Norra Savolax 

1225 433-212 459494837Norra Karelen 
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Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring 2020 Förändring 2020 Förändring 2020 

1847 948-803 130496593Mellersta Finland

3548 1151044 417460581Södra Österbotten

4057 3481304 136463738Österbotten

5409 3564315 220442632Mellersta Österbotten

8516 5751824 186356541Norra Österbotten

112812 494-993 503-635222Kajanaland

3305 7921053 545599599Lappland

-772 5791461 638499516Åland

*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 2010–2020*

*) Uppgifterna från år 2020 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.
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