
Kommunernas och samkommunernas
ekonomi och verksamhet 2011

Ökningen av kommunernas utgifter tilltog år 2011
Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, steg med 5,0 procent år 2011. Driftskostnaderna
var totalt 36,7 miljarder euro. Ökningen jämfört med föregående år var 1,7 miljarder euro.
Ökningen av utgifterna tilltog något från år 2010, då var ökningen 3,6 procent. Uppgifterna
framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet, som innehåller uppgifter om alla 336 kommuner och 164 samkommuner för år 2011.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2011, miljoner euro1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring, %Totalt, mn €Förändring, %Totalt, mn €

3,44752,21 451Allmän förvaltning totalt

3,72 6585,620 087Social- och hälsovård totalt

9,86413,08 003Undervisnings- och kulturverksamhet totalt

4,95 6116,17 140Övriga tjänster totalt

4,89 3845,036 681Driftsekonomi totalt

De affärsverk som följer den s.k. kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.1)

I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster.

2)

Social- och hälsovårdsutgifterna utgjorde 54,8 procent av kostnaderna för kommunernas totala
driftsekonomi. År 2011 var kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovård totalt 20 miljarder
euro. Utgifterna ökade med 5,6 procent från året innan. Största delen av social- och hälsovårdskostnaderna,
dvs. 27,8 procent, hänförde sig till specialsjukvården. Kommunernas kostnader för undervisnings- och
kulturverksamhet ökade med 3,0 procent från året innan. År 2011 var kostnaderna totalt 8 miljarder euro,
varav 4,6 miljarder euro hänförde sig till den grundläggande utbildningen. Undervisnings- och
kulturverksamhetens andel av kostnaderna för kommunernas driftsekonomi var 21,8 procent.

Lönerna och lönebikostnaderna utgjorde 12,5 miljarder euro av kommunernas driftskostnader. De totala
inköpen av tjänster utgjorde 15,7 miljarder euro av utgifterna. Driftsintäkterna uppgick till totalt 9,4
miljarder euro, varav största delen kom från försäljningsintäkter.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 6.11.2012
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Samkommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk och samkommuner av affärsverkstyp, steg med 4,5
procent år 2011. Driftskostnaderna var totalt 11,2 miljarder euro. Sett till sektor ökade samkommunernas
kostnader för social- och hälsovård med 4,0 procent, kostnaderna för undervisnings- och kulturverksamhet
med 3,7 procent samt kostnaderna för övriga tjänster med 8,7 procent. År 2011 var samkommunernas
driftskostnader inom social- och hälsovård totalt 8,4 miljarder euro, varav 73,5 procent hänförde sig till
specialsjukvården. Av utgifterna inom undervisnings- och kulturverksamheten hänförde sig 74,0 procent
till yrkesutbildning.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2011 och förändring från året innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner, mn
€

Förändring,
%

Totalt, mn €

0,003,44755,33612,21 451Allmän förvaltning totalt

3,21 1813,72 6584,74 6485,620 087
Social- och hälsovård
totalt
Därav:

6,33184,93595,11 2205,62 841Barndagvård

13,1147,2482,8867,7659
Anstalts- och familjevård
inom barnskydd

-13,92-18,7347,81607,7390
Övriga tjänster för barn och
familjer

-6,5185-4,7234-4,8386-4,21 132

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

0,41000,41611,43643,4782Hemtjänst

9,92349,538412,251411,72 578
Annan service för åldringar
och handikappade

1,22786,16844,01 3505,04 037Primärhälsovård

19,6227,511214,21776,05 575Specialsjukvård

4,31249,86412,83 4033,08 003
Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt
Därav:

13,01612,12362,92 0733,04 589Grundläggande utbildning

-10,7313,5271,03421,1644Gymnasieutbildning

-1,536,0353,3129-0,2333Yrkesutbildning

4,7215,1183,9584,0160Yrkeshögskoleverksamhet

-3,224,8283,61363,2335Bibliotek

3,2385,61131,81204,2599Idrott och friluftsliv

17,02184,95 6111,71 4996,17 140Övriga tjänster totalt
Därav:

-6,7244,0892,21725,0383Samhällsplanering

5,33715,8335-5,7719,81 098Trafikleder

-30,135,42 3360,33379,12 206Byggnader och lokaler

5,11 5244,89 3843,69 9125,036 681Driftsekonomi totalt

De affärsverk som följer den s.k. kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.1)

I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster.

2)
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Tabellbilaga 2. Samkommunernas driftskostnader och -intäkter år 2011 och förändring från året
innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Försäljnings-
intäkter från
kommuner,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

0,003,32785,832010,33412,682

Allmän
förvaltning
totalt

0,74015,36 6723,38 1834,43 3204,08 425
Social- och
hälsovård totalt
Därav:

6,235-1,82160,12660,91360,9258

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

-8,769-3,3547-1,3687-3,4317-0,1718Primärhälsovård

-0,52185,45 2283,26 2474,92 4353,56 191Specialsjukvård

2,8100,4232,71 6734,57913,71 627

Undervisnings-
och
kulturverksamhet
totalt
Därav:

0,566,683,71 2755,65695,41 204Yrkesutbildning

23,81-7,560,12850,11460,3272
Yrkeshögskole-
verksamhet

20,215,02957,01 15210,61398,71 108
Övriga tjänster
totalt

0,84125,27 2673,611 3284,74 2844,511 243
Driftsekonomi
totalt

De affärsverk som följer den s.k. kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.1)

I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster.

2)
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