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Regionalräkenskaper 2009,
hushållens regionkonton

Hushållens disponibla inkomster något stigande trots
recessionen
Hushållen på Åland hade de högsta disponibla inkomsterna år 2009. I Fasta Finland hade
nylänningarna de högsta disponibla inkomsterna, 20 700 euro per invånare. Medeltalet för hela
landet var 17 900 euro per invånare.
Disponibel inkomster per capita efter landskap år 2009, euro

Den disponibla inkomsten för konsumtion och sparande var 21 400 euro per invånare på Åland efter att
betalda inkomstskatter, socialskyddsavgifter och andra betalda inkomstöverföringar avdragits från de
åländska hushållens löner och andra löntagarersättningar, kapital- och andra inkomster samt socialförmåner.
I Fasta Finland hade nylänningarna de högsta disponibla inkomsterna, 20 700 euro per invånare. Medeltalet
för hela landet var 17 900 euro per invånare. Utöver på Åland och i Nyland var de disponibla inkomsterna

Helsingfors 16.12.2011

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

också i Östra Nyland och Egentliga Finland högre än genomsnittet för hela landet. I medianlandskapen
Södra Karelen och Päijänne-Tavastland är den disponibla inkomsten på något under 17 000 euro ungefär
sex procent lägre än genomsnittsnivån för hela landet.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens uppgifter om hushållens regionalräkenskaper för år 2009. I
kalkylerna för år 2009 har man använt nationalräkenskapsuppgifter som reviderats i juli 2011. Kalkylen
omfattar bara år 2009. Uppgifterna om åren 2000–2008 som baserar sig på de reviderade
nationalräkenskapsuppgifterna och är jämförbara med år 2009 publiceras nästa år. Det bör beaktas att
uppgifterna i databastabellerna visas i två avsnitt. Uppgifterna om åren 1995–2008 visas i ett eget avsnitt
och uppgifterna om år 2009 i ett eget. Strukturen är densamma som för regionalräkenskapernas produktionsoch sysselsättningsuppgifter som publicerades 30.11.2011.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens uppgifter om hushållens regionalräkenskaper för år 2009. I
kalkylerna för år 2009 har man använt nationalräkenskapsuppgifter som reviderats i juli 2011. Kalkylen
omfattar bara år 2009. Uppgifterna om åren 2000–2008 som baserar sig på de reviderade
nationalräkenskapsuppgifterna och är jämförbara med år 2009 publiceras nästa år. Det bör beaktas att
uppgifterna i databastabellerna visas i två avsnitt. Uppgifterna om åren 1995–2008 visas i ett eget avsnitt
och uppgifterna om år 2009 i ett eget. Strukturen är densamma som för regionalräkenskapernas produktionsoch sysselsättningsuppgifter som publicerades 30.11.2011.
I tabellbilaga 1. beskrivs de disponibla inkomsterna per invånare efter landskap år 2009.
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Tabellbilaga 1. Hushållens disponibla inkomster efter landskap år 2009, euro/per kapita
Landskap

Euro/capita

Åland

21 400

Nyland

20 700

Östra Nyland

19 500

Finland

17 900

Egentliga Finland

17 900

Egentliga Tavastland

17 500

Satakunta

17 400

Birkaland

17 400

Österbotten

17 200

Kymmenedalen

17 000

Päijänne-Tavastland

16 800

Södra Karelen

16 800

Norra Savolax

16 300

Mellersta Finland

16 300

Lappland

16 200

Norra Österbotten

16 100

Södra Österbotten

16 000

Södra Savolax

16 000

Kajanaland

15 700

Norra Karelen

15 500

Mellersta Österbotten

15 500
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