
Kommunekonomi
Förhandsuppgifter 2018

Kommunernas ekonomi visade tecken på försvagning år
2018
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna som Statistikcentralen samlat in försvagades
kommunernas ekonomi år 2018. Försvagningen påverkades av ökade verksamhetskostnader
samt en minskning i den av skatteinkomster och statsandelar bestående skattefinansieringen
jämfört med de faktiska bokslutsuppgifterna året innan. I synnerhet som en följd av detta
försvagades kommunernas årsbidrag med 1,2 miljarder euro och uppgick totalt till 2,1 miljarder
euro. Uppgifterna framgår av de preliminära bokslutsuppgifterna om statistiken över
kommunekonomin, för vilka uppgifter samlades in från alla 311 kommuner och 140 samkommuner
i Finland.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2018, miljoner euro1)

KommunkoncernerKommuner

Förändring, %2018Förändring, %2018

5,525 9984,87 534Verksamhetsintäkter totalt

4,553 0453,437 086Verksamhetskostnader totalt

-19,94 753-36,82 075Årsbidrag +/-

7,16 24917,22 798Nettoinvesteringar2)

3,936 0713,716 771Lånestock 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
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna uppgick kommunernas verksamhetsbidrag till totalt -29,2
miljarder euro år 2018. Verksamhetsbidraget minskade totalt med 985 miljoner euro, dvs. med 3,5 procent
jämfört med föregående års faktiska bokslut. Att verksamhetsbidraget minskade förklaras av att
verksamhetskostnaderna ökade mer än verksamhetsintäkterna, mätt i euro. Verksamhetskostnaderna och
-intäkterna ökade för sin del på grund av vissa bokföringsförfaranden som hänför sig till köp av tjänster
mellan kommuner och samkommuner, som inte hade någon nettoeffekt på verksamhetsbidraget.1)

Ett antal kommuner förde över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som man bildat, men
kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Utöver kostnaderna för och intäkterna av sin egen produktion av

1)

tjänster bokförde kommunerna försäljningsintäkter och köp av tjänster av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna
bokföringsmetod ökade kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader, men det hade ingen nettoinverkan på
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På basis av preliminära uppgifter om bokslut ökade kommunernas verksamhetskostnader med totalt 1,2
miljarder euro, dvs. med 3,4 procent. De var totalt 37,1 miljarder euro. På ökningen av
verksamhetskostnaderna inverkade i synnerhet det att köp av tjänster ökade med 1,0 miljarder euro.
Personalkostnaderna ökade med sammanlagt 134 miljoner euro från året innan. Kommunernas
verksamhetsintäkter ökade med 345 miljoner euro och de uppgick till totalt 7,5 miljarder euro. Detta var
4,8 procent mer än året innan. Ökningen av verksamhetsintäkterna påverkades i synnerhet av att
försäljningsintäkterna och andra verksamhetsintäkter ökade.

Kommunernas skatteinkomster minskade enligt de preliminära uppgifterna med 118 miljoner euro, dvs.
med 0,5 procent från året innan. Minskningen av skatteinkomsterna berodde till största del på att
inkomstskatternas andel minskade med 166 miljoner euro. Kommunernas andel av samfundsskattens
avkastning minskade med 23 miljoner euro, men kommunerna fick dock mer andra skatteinkomster än
året innan. Kommunerna fick totalt 45 miljoner euro mindre i statsandelar än året innan, vilket var en
minskning med 0,5 procent när det gäller den aktuella inkomstposten. Skattefinansieringen, som utgörs
av skatteinkomster och statsandelar, var 30,9 miljarder euro. Per invånare fick kommunerna 5 604 euro i
skattefinansiering.2)

Den minskade skattefinansieringen och det försvagade verksamhetsbidraget förklarar i huvudsak att
årsbidraget var 1,2 miljarder euro svagare än året innan. På basis av de preliminära uppgifterna var
årsbidraget negativt i 45 kommuner år 2018, medan fyra kommuner hade ett negativt årsbidrag året innan.
Årsbidraget täckte 94,2 procent av kommunernas avskrivningar. Nyckeltalet var svagare än året innan,
då årsbidraget täckte 149,0 procent av avskrivningarna.

Kommunernas nettoinvesteringar uppgick totalt till 2,8 miljarder euro år 2018. Detta var en ökning med
411 miljoner euro från året innan, dvs. 17,2 procent. Kommunernas lånestock ökade med 601 miljoner
euro jämfört med året innan och var totalt 16,8 miljarder euro. Lånestocken var 3,7 procent större än
föregående år. Per invånare uppgick lånen i kommunerna till 3 039 euro.3) Kommunernas soliditet, dvs.
det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 59,6 procent. Relationstalet sjönk från 60,8 procent
året innan.

Samkommunernas ekonomi
År 2018 var samkommunernas sammanräknade verksamhetskostnader 14,8 miljarder euro enligt de
preliminära bokslutsuppgifterna och verksamhetsintäkterna 15,4 miljarder euro. Jämfört med de faktiska
boksluten året innan ökade verksamhetskostnaderna med 1,2 miljarder euro, dvs. med 8,6 procent.
Verksamhetsintäkterna ökademed 1,1 miljarder euro, vilket var en ökningmed 7,6 procent från året innan.

Samkommunernas årsbidrag försvagades med 83 miljoner euro från året innan och var totalt 591 miljoner
euro. Detta var i sin tur 12,3 procent mindre än året innan. Årsbidraget räckte till för att täcka 95,9 procent
av samkommunernas avskrivningar.

Nettoinvesteringarna minskade med 15,5 miljoner euro jämfört med det föregående årets nivå och uppgick
totalt till 1,0 miljarder euro. Samkommunernas lånestock ökade år 2018 till 3,9 miljarder euro, vilket
innebar en total ökning med 12,0 procent jämfört med året innan.

Kommunkoncernernas ekonomi
Kommunkoncernernas verksamhetsbidrag var -27,0 miljarder euro enligt preliminära uppgifter om bokslut
år 2018. Verksamhetsbidraget var 2,3 miljarder euro högre än kommunernas verksamhetsbidrag.

verksamhetsbidraget. På hela landets nivå orsakade metoden omkring en tredjedel av den totala ökningen av kommunernas
externa verksamhetskostnader och uppskattningsvis åtminstone hela ökningen av verksamhetsintäkterna. Inverkan omfattar inte
tiden före år 2018.
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2018.2)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2018.3)
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Koncernernas årsbidrag försvagades med 1,2 miljarder euro från året innan och var totalt 4,8 miljarder
euro. Årsbidraget var 2,7 miljarder euro högre än kommunernas. År 2018 visade 13 kommunkoncerner
ett negativt årsbidrag, medan ingen kommunkoncern hade ett negativt årsbidrag året innan.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var totalt 6,2 miljarder euro, vilket var 413 miljoner euro mer
än året innan. Koncernernas lånestock ökade med 1,4 miljarder euro jämfört med året innan och var totalt
36,1 miljarder euro. Lånestocken ökade med totalt 3,9 procent under år 2018. Kommunkoncernernas lån
per invånare uppgick till 6 537 euro.4)

Statistiken över kommunekonomin omfattar bokslutsuppgifter om 298 kommunkoncerner.5)

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.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2018.4)
Alla kommuner upprättar inte ett koncernbokslut.5)

3

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=0cc7f15a-1506-4b71-8f24-f4c8998721f4
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2018*, miljoner euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, % 2018 Förändring, % 2018 

7,615 4434,87 534
Verksamhetens intäkter 
totalt

6,914 23911,83 353Försäljningsintäkter

9,2680-4,71 640Avgiftsintäkter

28,72760,4502Understöd och bidrag

22,52483,72 040Övriga verksamhetsintäkter

8,614 7803,437 086Verksamhetens kostnader totalt 

4,16 9421,013 663Personalkostnader totalt

16,35 2015,818 369Köp av tjänster

5,71 835-0,21 851Material, förnödenheter och varor

13,52340,82 003Understöd

7,45686,71 200Övriga verksamhetskostnader 

-10,96723,5-29 240Verksamhetsbidrag +/-

-0,522 428Skatteinkomster totalt 

-0,918 758Kommunens inkomstskatt 

-1,21 876
Andel av samfundsskattens 
avkastning

4,11 794Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt)

-0,58 496Statsandelar 

1,2-82-13,7391Finansiella intäkter och kostnader +/-

-12,3591-36,82 075Årsbidrag +/-

1,1616-0,12 203Avskrivningar och nedskrivningar 

-1,51 03817,22 798Nettoinvesteringar 

-4,91 113-5,94 923Likvida medel 31.12

12,03 8813,716 771Lånestock 31.12 

*Förhandsuppgifter 

Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.1)

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2018*1)

Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2018 Förändring, % 
 

2018 Förändring, % 
 

2018 

3,86 5373,63 039-36,9376Hela landet 

1,07 893-1,52 638-19,7723Nyland

6,35 3368,33 161-68,0113Egentliga Finland

8,64 2217,52 234-70,0152Satakunta 

-1,25 1272,63 221-38,1263Egentliga Tavastland 

12,75 55711,42 732-45,3248Birkaland 

4,17 2284,24 966-29,5368Päijänne-Tavastland 

3,46 64010,23 975-75,9104Kymmenedalen 

1,86 285-0,72 537-43,6267Södra Karelen 

4,77 0278,53 530-67,2166Södra Savolax 

2,47 2095,22 972-38,9294Norra Savolax 
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Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2018 Förändring, % 
 

2018 Förändring, % 
 

2018 

1,24 9071,32 288-39,6360Norra Karelen

6,07 020-3,82 840-35,5322Mellersta Finland

6,17 2685,73 851-51,4238Södra Österbotten

6,76 1876,33 477-42,7258Österbotten

-5,68 497-5,24 668-45,2215Mellersta Österbotten

4,55 1505,83 659-53,3243Norra Österbotten

16,37 9484,33 253-98,08Kajanaland

5,54 88911,42 978-72,4115Lappland

-7,72 758-8,31 387-49,3341Åland

*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 2008–2018*

*) Uppgifterna från år 2018 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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