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ekonomi och verksamhet 2013

Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 2013
Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med 3,7 procent år 2013, dvs. med 1,4
miljarder euro från året innan. Ökningen av driftskostnaderna avtog från år 2012, då ökningen
var 5,3 procent. Social- och hälsovårdens kostnader, exkl. kommunerna i landskapet Kajanaland,
ökade med 4,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas
och samkommunernas ekonomi och verksamhet, för vilken uppgifter samlades in från alla 320
kommuner och 155 samkommuner.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2013, miljoner euro1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring, %2013, mn €Förändring, %2013, mn €2012, mn €

3,2428-16,51 2631 513Allmän förvaltning totalt

3,54230,91 2461 235Exkl. kommunerna i landskapet Kajanaland

1,82 9815,722 58121 368Social- och hälsovård totalt

1,82 9714,422 24821 308Exkl. kommunerna i landskapet Kajanaland

1,67122,78 4998 278Undervisnings- och kulturverksamhet totalt

4,16 0503,27 6897 452Övriga tjänster totalt

3,210 1703,740 03238 610Driftsekonomi totalt

De affärsverk som följer den kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.1)

I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster.

2)

Intäkter och kostnader efter uppgiftsklass som beräknats utgående från statistiken är inte helt jämförbara
med det föregående årets uppgifter. Förvaltningsförsöket, där samkommunen för landskapet Kajanaland
ordnade tjänster inom social- och hälsovård och bland annat utbildning på andra stadiet samt främjande
av näringslivet för sina medlemskommuner, upphörde i slutet av år 2012. Under försöket bokförde
medlemskommunerna betalningsandelarna för de tjänster som samkommunen ordnade på köp av andra
tjänster i uppgiftsklassen allmän förvaltning. I tabellbilaga 3 visas uppgifter om kommunernas
driftskostnader och -intäkter exkl. kommunerna i landskapet Kajanaland.

År 2013 ökade kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, med 3,7 procent, dvs. med 1,4 miljarder
euro från året innan och driftsintäkterna med 3,2 procent. Verksamhetsutgifterna ökade med 3,5 procent

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 7.11.2014
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från året innan. Ökningen av utgifterna avtog från år 2012, då ökningen var 5,2 procent. När det gäller
utgiftsposterna ökade löneutgifterna med 2,2 procent och köp av tjänster med 3,8 procent. Året innan
ökade löneutgifterna med 4,1 procent och köp av tjänster med 5,8 procent. Av verksamhetsutgifterna
utgjorde köp av tjänster 45,1 procent och löneutgifterna 36,4 procent.

Till social- och hälsovården hänfördes 56,4 procent av kommunernas driftskostnader. Kommunernas
driftskostnader inom social- och hälsovård var totalt 22,6 miljarder euro. Inom social- och hälsovården
ökade löneutgifterna med 2,7 procent. Driftskostnaderna för specialiserad sjukvård, exkl. kommunerna i
landskapet Kajanaland, ökade med 6,3 procent och driftskostnaderna för primärvården med 0,4 procent.
Året innan ökade kostnaderna för specialiserad sjukvård med 5,2 procent och för primärvården med 5,8
procent. Den specialiserade sjukvårdens andel av kostnaderna inom social- och hälsovård var 28,1 procent
och primärvårdens 19,2 procent.

Undervisnings- och kulturverksamhetens andel av kostnaderna för kommunernas driftsekonomi var 21,2
procent. Driftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamhet ökade med 2,7 procent från året
innan och de uppgick till totalt 8,5 miljarder euro. Den grundläggande utbildningens andel av dessa
kostnader var 4,9 miljarder euro.

Samkommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk och samkommuner av affärsverkstyp, steg med 1,2
procent. Driftskostnaderna var totalt 11,9 miljarder euro, varav social- och hälsovårdens andel var 9,1
miljarder euro. Social- och hälsovårdskostnaderna ökade med 1,9 procent. Undervisnings- och
kulturverksamhetens andel av samkommunernas driftskostnader var 1,6 miljarder euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2013 och förändring från året innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner och
arvoden,
mn €

Förändring,
%

Totalt, mn €

3,2428-4,3365-16,51 263Allmän förvaltning totalt

3,31 2621,82 9812,25 0495,722 581
Social- och hälsovård
totalt
Därav:

1,8335-1,03791,91 3032,43 030Barndagvård

8,2173,0551,6934,6740
Anstalts- och familjevård
inom barnskydd

30,938,0425,11888,5474
Övriga tjänster för barn och
familjer

-4,5165-6,3215-2,4368-3,31 076

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

8,71216,01891,93964,9869Hemtjänst

9,027511,24959,064411,03 229
Annan service för åldringar
och handikappade

2,3288-6,86810,41 4391,74 346Primärhälsovård

0,324-1,4171-0,11938,26 345Specialsjukvård

6,31351,67122,23 5622,78 499
Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt
Därav:

5,419-3,52732,22 1842,54 910Grundläggande utbildning

12,33-1,0290,43521,7669Gymnasieutbildning

-0,7411,04017,715922,7427Yrkesutbildning

26,9118,1151,638-23,893Yrkeshögskoleverksamhet

-8,12-4,129-0,91380,4344Bibliotek

7,9447,4133-1,21243,7660Idrott och friluftsliv

2,02604,16 0500,91 5363,27 689Övriga tjänster totalt
Därav:

6,828-3,1892,01831,8408Samhällsplanering

-1,539-0,8351-5,173-1,91 109Trafikleder

-12,524,42458-1,53204,12 351Byggnader och lokaler

3,31 6573,210 1701,810 5133,740 032Driftsekonomi totalt

De affärsverk som följer den 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 2013 och förändring från året
innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Försäljnings-
intäkter från
kommuner,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner
och
arvoden,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

-86,142-79,768-14,329-21,865

Allmän
förvaltning
totalt

-4,83737,37 4576,49 079-1,03 4241,99 054
Social- och
hälsovård totalt
Därav:

-15,427-5,5199-7,7240-11,7120-12,7225

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

-17,552-6,3517-7,6618-12,7271-14,3596Primärhälsovård

1,22188,85 9658,17 1510,92 5774,56 950Specialsjukvård

2,310-4,119-4,61 638-4,8767-3,51 582

Undervisnings-
och
kulturverksamhet
totalt
Därav:

0,85-1,87-4,41 250-4,4556-3,81 173Yrkesutbildning

-9,71-45,11-2,7293-3,61430,5278
Yrkeshögskole-
verksamhet

47,511,93834,41 320-0,21533,41 249
Övriga tjänster
totalt

-4,53843,47 9002,212 105-1,84 3741,211 950
Driftsekonomi
totalt

De affärsverk som följer den 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 3. Kommunernas (exkl. kommunerna i landskapet Kajanaland) driftskostnader och
-intäkter år 2013 och förändring från året innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner och
arvoden,
mn €

Förändring,
%

Totalt, mn €

3,5423-4,23600,91246Allmän förvaltning totalt

3,21 2571,82 9712,25 0314,422 248
Social- och hälsovård
totalt
Därav:

1,8331-0,93741,91 2872,42 992Barndagvård

8,1173,0551,6933,5732
Anstalts- och familjevård
inom barnskydd

30,938,1425,01886,8465
Övriga tjänster för barn och
familjer

-4,5165-6,3215-2,4368-4,21 065

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

8,61215,91891,93962,4847Hemtjänst

8,927411,04949,06449,63 186
Annan service för åldringar
och handikappade

2,2288-6,96800,41 4390,44 284Primärhälsovård

0,224-1,5171-0,11936,36 229Specialsjukvård

6,11331,57022,13 5082,28 331
Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt
Därav:

5,318-3,52702,22 1502,64 839Grundläggande utbildning

11,83-3,727-0,73480,0657Gymnasieutbildning

-0,7411,04017,715913,5395Yrkesutbildning

26,9118,1151,638-25,881Yrkeshögskoleverksamhet

-8,22-4,229-0,81360,5339Bibliotek

7,5437,4131-1,21223,7649Idrott och friluftsliv

2,02574,15 9651,01 5093,27 572Övriga tjänster totalt
Därav:

6,928-3,7882,11811,8403Samhällsplanering

-1,838-0,8349-5,371-1,91 095Trafikleder

-12,924,52 420-1,43134,12 308Byggnader och lokaler

3,31 6473,210 0601,810 4093,639 397Driftsekonomi totalt

De affärsverk som följer den 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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