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Kostnaderna i kommunernas ekonomi vände nedåt år 2017
Enligt de preliminära bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in vände kommunernas
verksamhetskostnader nedåt år 2017. Kommunernas verksamhetskostnader uppgick sammanlagt
till 35,9 miljarder euro och de minskade med totalt 2,3 procent jämfört med föregående års
faktiska bokslutsuppgifter. Verksamhetsintäkterna var totalt 7,2 miljarder euro, vilket betydde en
minskning med 6,1 procent från nivån året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära
bokslutsuppgifterna om statistiken över kommunekonomin, för vilka uppgifter samlades in från
alla 311 kommuner och 141 samkommuner i Finland.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2017, miljoner euro1)

KommunkoncernerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

2,924 653-6,17 192Verksamhetsintäkter totalt

0,450 758-2,335 854Verksamhetskostnader totalt

11,55 93120,93 286Årsbidrag

3,35 836-2,22 387Nettoinvesteringar2)

2,634 7130,216 170Lånestock 31.12

Förhandsuppgifter1)

Nettoinvesteringar = investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringsutgifter - försäljningsinkomster av tillgångar bland
bestående aktiva

2)

Kommunernas ekonomi
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för år 2017 uppgick kommunernas verksamhetsbidrag till totalt
-28,3 miljarder euro. Detta var en ökning med 318 miljoner euro, dvs. 1,1 procent jämfört med föregående
års faktiska bokslut. Verksamhetsbidraget ökade för att verksamhetskostnaderna räknat i euro minskade
mer än verksamhetsintäkterna.

Verksamhetskostnaderna minskade med sammanlagt 827 miljoner euro, dvs. 2,3 procent. Minskningen i
verksamhetskostnader berodde mest på att personalkostnaderna sjönk med 968 miljoner euro.
Personalkostnaderna sjönk med totalt 6,7 procent från året innan. Verksamhetsintäkterna minskade å sin
sida med 470 miljoner euro, dvs. 6,1 procent. Verksamhetsintäkternas minskning berodde på att
försäljningsintäkterna samt stöd- och bidragsintäkterna minskade.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 1.6.2018
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Kommunernas skatteinkomster ökade enligt de preliminära uppgifterna med 446 miljoner euro, dvs. med
2,0 procent från året innan. Inkomstskatternas andel av ökningen av skatteinkomsterna var 33 miljoner
euro. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning ökade med 343 miljoner euro. Statsandelarna
däremot minskade med 289 miljoner euro, dvs. 3,3 procent. Skattefinansieringen, som består av
skatteinkomster och statsandelar, ökade med totalt 157 miljoner euro, dvs. 0,5 procent. Per invånare fick
kommunerna 5 639 euro i skattefinansiering förra året.1) Den ökade skattefinansieringen och det förstärkta
verksamhetsbidraget bidrog till att årsbidraget ökade med 568 miljoner euro år 2017.

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2017 var årsbidraget negativt i fyra kommuner, medan det året
innan var negativt i 15 kommuner. Enligt sammanräknade bokslutsuppgifter täckte årsbidraget 149,0
procent av avskrivningarna. Nyckeltalet förbättrades från året innan, då årsbidraget täckte 127,9 procent
av avskrivningarna.

År 2017 uppgick kommunernas nettoinvesteringar till 2,4 miljarder euro. Detta var en minskning från året
innanmed 54miljoner euro, dvs. 2,2 procent. Kommunernas lånestock ökademed 31miljoner euro jämfört
med året innan och var sammanlagt 16,2 miljarder euro. Lånestocken var 0,2 procent större än föregående
år. Lånen uppgick i kommunerna till 2 933 euro per invånare.2) Kommunernas soliditet, som beskriver det
egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 60,8 procent. Relationstalet ökade från året innan, då
det var 59,9 procent.

Samkommunernas ekonomi
År 2017 var samkommunernas sammanräknade verksamhetskostnader enligt de preliminära
bokslutsuppgifterna 13,6 miljarder euro och verksamhetsintäkter 14,4 miljarder euro. Jämfört med de
faktiska boksluten året innan ökade verksamhetskostnaderna med 1,2 miljarder euro, dvs. med 9,2 procent.
Verksamhetsintäkterna ökade med 1,1 miljarder euro, dvs. 8,4 procent från året innan.

Samkommunernas årsbidrag försvagades med 31 miljoner euro från året innan och var totalt 674 miljoner
euro. Det var 4,3 procent mindre än året innan. Årsbidraget täckte totalt 110,6 procent av samkommunernas
avskrivningar.

Nettoinvesteringarna ökade jämfört med förra årets nivå med 236 miljoner euro och uppgick totalt till 1,1
miljarder euro. Under år 2017 ökade samkommunernas lånestock till 3,5 miljarder euro, vilket innebär en
total ökning med 9,1 procent jämfört med bokslutsuppgifterna året innan.

Kommunkoncernernas ekonomi
Kommunkoncernernas verksamhetsbidrag uppgick enligt de preliminära uppgifterna för år 2017 till totalt
-26,0 miljarder euro. Det var 2,2 miljarder euro högre än kommunernas verksamhetsbidrag.
Kommunkoncernernas sammanräknade årsbidrag förbättrades med 614 miljoner euro från året innan och
var totalt 5,9 miljarder euro. Koncernernas årsbidrag var 2,6 miljarder euro högre än kommunernas.
Årsbidraget var inte negativt i en enda kommunkoncern, medan årsbidraget året innan var negativt i fem
kommunkoncerner.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var totalt 5,8 miljarder euro, vilket var 186 miljoner euro mer
än året innan. Koncernernas lånestock ökade med 896 miljarder euro och var totalt 34,7 miljarder euro.
Lånestocken ökade med totalt 2,6 procent jämfört med året innan. Kommunkoncernernas lån per invånare
uppgick till 6 296 euro.3)

Statistiken omfattar uppgifter om 298 kommunkoncerner.4)

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2017.1)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2017.2)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2017.3)
De koncernbokslutsuppgifter som saknas gäller kommunerna på Åland.4)

2



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2017*, miljoner euro...........................4

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2017*..........................................................................................................4

Figurer
Figurbilagor

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna
2007–2017*.................................................................................................................................................................6

3



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2017*, miljoner euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, % 2017 Förändring, % 2017 

8,414 356-6,17 192
Verksamhetens intäkter 
totalt

7,813 316-8,33 001Försäljningsintäkter

16,0623-6,11 723Avgiftsintäkter

16,0214-35,1500Understöd och bidrag

16,020310,41 969Övriga verksamhetsintäkter

9,213 610-2,335 854Verksamhetens kostnader totalt 

6,16 666-6,713 530Personalkostnader totalt

14,34 4734,017 357Köp av tjänster

6,41 736-0,81 854Material, förnödenheter och varor

12,9206-23,21 987Understöd

18,75298,31 127Övriga verksamhetskostnader 

-5,1754-1,1-28 254Verksamhetsbidrag

2,022 546Skatteinkomster totalt 

0,218 924Kommunens inkomstskatt 

22,01 899
Andel av samfundsskattens 
avkastning

4,31 723Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt)

-3,38 541Statsandelar 

-10,7-8125,4453Finansiella intäkter och kostnader 

-4,367420,93 286Årsbidrag 

2,56093,82206Avskrivningar och nedskrivningar 

28,91 053-2,22 387Nettoinvesteringar 

11,81 17112,95 230Likvida medel 31.12

9,13 4650,216 170Lånestock 31.12 

*Förhandsuppgifter 

Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.1)

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2017*1)

Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2017 Förändring, % 
 

2017 Förändring, % 
 

2017

2,56 2960,02 93320,7596Hela landet 

2,07 815-5,72 67721,1901Nyland

2,75 0207,22 918-8,0352Egentliga Finland

1,23 8866,62 07814,3506Satakunta 

1,45 187-2,93 14048,2425Egentliga Tavastland 

5,54 9311,32 45313,5454Birkaland 

8,86 9441,24 76641,1521Päijänne-Tavastland 

-0,46 4223,13 60833,7430Kymmenedalen 

0,06 174-0,22 55620,5474Södra Karelen 

4,16 713-0,53 25323,6507Södra Savolax 

1,67 0422,52 82630,2481Norra Savolax 
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Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2017 Förändring, % 
 

2017 Förändring, % 
 

2017

6,84 8479,12 25834,3596Norra Karelen

0,06 624-2,82 95317,1500Mellersta Finland

6,46 8485,83 64219,0489Södra Österbotten

3,25 7996,43 27016,3450Österbotten

2,58 9973,54 92265,7392Mellersta Österbotten

-1,44 9290,03 45937,1521Norra Österbotten

9,16 83312,43 1188,9383Kajanaland

-2,04 636-0,22 6749,0417Lappland

-8,02 989-11,31 513-14,2673Åland

*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 2007–2017*

*) Uppgifterna från år 2017 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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