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Kommunernas social- och hälsovårdsutgifter var 21,4
miljarder euro år 2012
Kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovård uppgick i fjol till 21,4 miljarder euro
och utgjorde sålunda 55,3 procent av utgifterna för kommunernas hela driftsekonomi. Social-
och hälsovårdsutgifterna ökade med 6,4 procent från året innan. Av utgifterna för social- och
hälsovårdstjänster hänförde sig mest utgifter till specialsjukvården, dvs. totalt 5,9 miljarder euro.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas
ekonomi och verksamhet.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2012, miljoner euro1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

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

-12,94144,31 513Allmän förvaltning totalt

10,22 9296,421 368Social- och hälsovård totalt

9,47013,48 278Undervisnings- och kulturverksamhet totalt

3,55 8104,47 452Övriga tjänster totalt

5,09 8535,338 610Driftsekonomi 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)

Av kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården var 6,6 miljarder euro löner och
lönebikostnader och 11,6 miljarder euro köp av tjänster. Största delen av köpen av tjänster inom social-
och hälsovården, 57,7 procent, var köp av kundtjänster av samkommuner.

Undervisnings- och kulturverksamhetens andel av kostnaderna för kommunernas driftsekonomi var 21,4
procent. Kostnaderna ökade med 3,4 procent från året innan och var totalt 8,3 miljarder euro år 2012. Av
denna summa hänförde sig 4,8 miljarder euro till den grundläggande undervisningen.

Sammantaget ökade kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, med 5,3 procent år 2012, dvs. med
1,9 miljarder euro från året innan. Driftskostnaderna var totalt 38,6 miljarder euro. Ökningen av utgifterna
var på samma nivå som år 2011, då ökningen var 5,0 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 6.11.2013
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Samkommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk och samkommuner av affärsverkstyp, steg med 5,1
procent år 2012. Driftskostnaderna var totalt 11,8 miljarder euro, varav social- och hälsovårdens kostnader
var totalt 8,9 miljarder euro. Undervisnings- och kulturverksamhetens andel av samkommunernas
driftskostnader var 1,6 miljarder euro.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi
och verksamhet, som innehåller uppgifter om 3341) kommuner och 160 samkommuner år 2012.

Statistikcentralen har gjort ändringar i StatFin-databastabellerna i statistiken över kommunernas och
samkommunernas ekonomi och verksamhet. I databastabellerna finns nu uppgifter om bokslut, driftsekonomi
och verksamhet fr.o.m. år 2006. Uppgifterna finns tillgängliga med följande områdesvariabler: hela landet,
Fasta Finland, landskapen och samkommunerna totalt. Kommun- och samkommunvisa uppgifter finns
tillgängliga i den avgiftsfria tjänsten (på finska) på adressen
http://www.stat.fi/keruu/kuntien_talous_ja_toiminta.html.

Uppgifterna om driftsekonomin i kommunerna Kitee och Kesälahti saknas1)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2012 och förändring från året innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner, mn
€

Förändring,
%

Totalt, mn €

..-12,94145,63814,31 513Allmän förvaltning totalt

3,41 22210,22 9296,34 9426,421 368
Social- och hälsovård
totalt

........Därav:

3,23296,63834,81 2795,12 958Barndagvård

9,71512,0545,3917,5708
Anstalts- och familjevård
inom barnskydd

1,2217,13912,317911,8437
Övriga tjänster för barn och
familjer

-6,2173-2,1229-2,4377-1,71 113

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

11,811111,11796,73896,0829Hemtjänst

7,925216,044514,959112,82 909
Annan service för åldringar
och handikappade

1,42826,97316,21 4335,84 272Primärhälsovård

6,42454,21739,51945,25 866Specialsjukvård

2,81279,47012,43 4853,48 278
Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt

........Därav:

13,11820,02833,12 1384,44 790Grundläggande utbildning

-27,226,5292,63512,3658Gymnasieutbildning

7,842,8364,71354,4348Yrkesutbildning

-63,61-28,113-34,538-23,4123Yrkeshögskoleverksamhet

-6,029,9302,51392,4343Bibliotek

8,0419,91244,31266,3636Idrott och friluftsliv

16,62553,55 8101,61 5224,47 452Övriga tjänster totalt
........Därav:

11,2263,4924,31794,7401Samhällsplanering

5,4395,43547,4772,81 130Trafikleder

2,630,72 353-3,63252,42 260Byggnader och lokaler

5,31 6045,09 8534,210 3305,33 8610Driftsekonomi 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 2012 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 €

..8,03005,53372,1341,683

Allmän
förvaltning
totalt

-2,43924,16 9474,38 5324,23 4595,48 883
Social- och
hälsovård totalt

..........Därav:

-11,131-2,5210-2,12600,0136-0,4257

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

-8,4630,9552-2,7669-2,1311-3,0696Primärhälsovård

-1,02154,85 4805,96 6154,92 5557,46 648Specialsjukvård

-2,09-12,7202,61 7161,78050,81 640

Undervisnings-
och
kulturverksamhet
totalt

..........Därav:

-4,65-7,072,61 3082,15811,31 219Yrkesutbildning

5,41-62,325,83022,01491,9277
Yrkeshögskole-
verksamhet

-8,7127,53769,71 26410,11539,01 208
Övriga tjänster
totalt

-2,44025,27 6424,611 8503,94 4525,111 814
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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