
Kommunernas och samkommunernas
ekonomi och verksamhet 2009

Ökningen av kommunernas utgifter avtog år 2009
Kommunernas driftskostnader uppgick år 2009 till totalt 33,7 miljarder euro. Detta är 3,8 procent
mer än föregående år. Ökningen av kommunernas utgifter avtog avsevärt från år 2008, då
ökningen var 7,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas
och samkommunernas ekonomi och verksamhet, som innehåller uppgifter om alla 348 kommuner
och 183 samkommuner för år 2009.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2009, miljoner euro1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

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

23,24782,91 416Allmän förvaltning totalt

12,32 4035,918 570Social- och hälsovård totalt

-0,34863,27 306Undervisnings- och kulturverksamhet totalt

-3,75 081-0,96 442Övriga tjänster totalt

1,98 4473,833 734Driftsekonomi 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 hälsoväsendet slukar större delen av utgifterna, dvs. omkring 55 procent. År 2009 uppgick
kommunernas social- och hälsovårdsutgifter till totalt 18,6 miljarder euro, vilket är 5,9 procent mer än
föregående år. Stegringen av kostnader var långsammare än år 2008, men tillväxttakten var alltjämt snabb.
Största delen av utgifterna för social- och hälsovården, dvs. 27,5 procent, hänförde sig till specialsjukvården.
Primärvårdens andel av verksamhetssektorns kostnader var 20,3 procent. Kostnaderna för specialsjukvården
ökade med 4,8 procent från året innan och kostnaderna för primärvården med 4,0 procent.

Av kommunernas utgifter riktades 21,7 procent till undervisnings- och kulturverksamhet. Kostnaderna
för undervisnings- och kulturversamheten ökade långsammare än under de senaste åren och var totalt 7,3
miljarder euro, dvs. 3,2 procent mer än föregående år. Mer än hälften av kostnaderna, 56,7 procent, hänförde
sig till den grundläggande utbildningen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.11.2010
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Lönerna utgjorde 9,5 miljarder euro av kommunernas driftskostnader. Löneutgifterna ökade med 3,1
procent från året innan. Inom social- och hälsovården var ökningen av löner 5,6 procent och inom
undervisnings- och kulturverksamheten 2,2 procent. Inom båda verksamhetssektorerna ökade lönernamer
måttfullt än året innan. Köputgifterna för tjänster steg med 6,2 procent. Av köpen av tjänster var 42,9
procent köp av kundtjänster av samkommuner, 13,6 procent av privata aktörer och 3,6 procent av andra
kommuner.

Samkommunernas utgifter minskade förra året
Samkommunernas driftskostnader (exkl. affärsverk) minskade år 2009 med 1,4 procent från året innan.
Sett till sektor var minskningen inom social- och hälsovården 1,9 procent och inom undervisnings- och
kulturverksamheten 1,1 procent. Den allmänna förvaltningens kostnader ökade däremot med 6,1 procent
och de övriga tjänsternas med 2,5 procent. De totala driftskostnaderna i samkommunerna uppgick till 9,3
miljarder euro. I likhet med tidigare år användes nästan fyra femtedelar av driftskostnaderna för social-
och hälsovården och omkring 16 procent för undervisnings- och kulturverksamheten.

Driftskostnadernas struktur i samkommunerna år 2009, procent

Största delen av social- och hälsovårdens driftskostnader, dvs. 76,6 procent, riktades till specialsjukvården.
År 2009 var specialsjukvårdens kostnader i samkommunerna 5,5 miljarder euro, vilket är 2,9 procent mer
än föregående år. Största delen av utgifterna för undervisnings- och kulturverksamheten, dvs. 72,8 procent,
hänförde sig till yrkesutbildning. Den största kostnadsminskningen skedde inom primärvården. Till detta
bidrog upplösningen av flera samkommuner för folkhälsoarbete.

Samkommunernas driftsintäkter minskade med 1,2 procent från året innan och var totalt 9,5 miljarder
euro. Av driftsintäkterna var största delen, dvs. 65,2 procent, försäljningsintäkter från kommunerna.
Samkommunerna, med undantag av samkommuner av affärsverkstyp, säljer i huvudsak sina tjänster till
kommunerna.

Antalet samkommuner minskade med 43 från året innan. År 2009 var antalet samkommuner totalt 183.
Av samkommunerna hade 82 hälsovården och socialväsendet som huvudsakligt uppgiftsområde, 55
bildningsväsendet, 34 samhällstjänster och nio affärsverksamhet. I statistiken över samkommuner ingår
dessutom två samkommuner av affärsverkstyp samt samkommunen för landskapet Kajanaland, vilkas
huvudsakliga uppgiftsklass inte kan definieras.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2009 och förändring från året innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner, mn
€

Förändring,
%

Totalt, mn €

0,0023,24780,63452,91 416Allmän förvaltning totalt

6,31 10012,32 4035,64 5265,918 570
Social- och hälsovård
totalt
Därav:

2,92921,13343,11 1475,02 578Barndagvård

18,21437,4428,3828,7592
Anstalts- och familjevård
inom barnskydd

-24,93-47,941-1,7144-20,4365
Övriga tjänster för barn och
familjer

1,71724,92120,74273,51 170

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

1,81022,91591,53736,9732Hemtjänst

10,719917,33148,342014,52 078
Annan service för åldringar
och handikappade

11,027321,66139,91 3274,03 771Primärhälsovård

10,01765,88111,91424,85 111Specialsjukvård

3,0116-0,34862,23 1873,27 306
Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt
Därav:

7,512-5,01152,31 9673,04 145Grundläggande utbildning

-2,434,4221,93352,2631Gymnasieutbildning

3,74-1,7404,41428,8380Yrkesutbildning

-22,028,922-8,986-9,4214Yrkeshögskoleverksamhet

-19,22-2,6231,91273,0315Bibliotek

0,937-4,7103-0,31184,5564Idrott och friluftsliv

-11,5172-3,75 081-1,71 446-0,96 442Övriga tjänster totalt
Därav:

1,535-5,894-1,7163-2,9356Samhällsplanering

-2,9307,92766,8765,5960Trafikleder

-18,832,51115,01004,7486
Brand- och
räddningsväsendet

-8,33-1,02 062-5,2325-3,31 873Byggnader och lokaler

3,51 3891,98 4473,19 5033,833 734Driftsekonomi 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 2009 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 €

0,006,62615,02875,8286,169

Allmän
förvaltning
totalt

-5,1331-2,05 754-1,77 024-6,72 960-1,97 150
Social- och
hälsovård totalt
Därav:

7,2196,11863,02151,61161,4206

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

-34,861-39,4485-39,0593-40,2286-37,5610Primärhälsovård

5,92072,84 6943,35 643-1,42 2532,95 479Specialsjukvård

-6,195,718-1,61 572-0,8721-1,11 512

Undervisnings-
och
kulturverksamhet
totalt
Därav:

-1,8517,373,31 1885,65144,11 101Yrkesutbildning

-33,0164,43-19,2273-20,1138-20,4261
Yrkeshögskole-
verksamhet

-53,415,31433,25930,01022,5601
Övriga tjänster
totalt

-5,4341-1,46 176-1,29 476-5,43 811-1,49 332
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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