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Bolagiseringen av verksamheter försvagade kommunernas
årsbidrag år 2015
Kommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades med 310 miljoner euro, dvs. med 14
procent, jämfört med året innan. Till detta bidrog särskilt minskningen av försäljningsintäkter med
1,1 miljarder euro. Förändringarna förklaras bl.a. av bolagiseringen av kommunernas
affärsverksamheter under år 2014. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över
kommunekonomin för vilken bokslutsuppgifter samlades in från alla 317 kommuner och alla 146
samkommuner.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2015, miljoner euro1)

KommunkoncernerKommuner

Förändring, %TotaltFörändring, %Totalt

-23 535-12,77 553Verksamhetsintäkter totalt

-49 910-0,336 493Verksamhetskostnader totalt

-4 520-14,01 912Årsbidrag

-5 37960,12 502Nettoinvesteringar2)

3,932 7865,615 558Lånestock 31.12

Förhandsuppgifter1)

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

2)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag var -28,4 miljarder euro, vilket var en minskning från
året innan med 1,0 miljarder euro, dvs. med 3,6 procent. Till detta bidrog särskilt minskningen av
försäljningsintäkter med 1,1 miljarder euro, dvs. med 25,1 procent. Verksamhetskostnaderna sjönk med
96 miljoner euro, dvs. med 0,3 procent. Den största minskningen av verksamhetskostnaderna visade
material, förnödenheter och varor, vars kostnader sjönk med 552 miljoner euro, dvs. med 23 procent,
jämfört med året innan. Förändringarna förklaras av bolagiseringen av kommunernas affärsverksamheter
under år 2014. Kommunernas bolagiserade verksamhet ingår inte i kommunernas bokslutsuppgifter, men
däremot i kommunkoncernernas bokslutsuppgifter.

Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 627miljoner
euro, vilket var en ökning med 2,1 procent. Av dessa ökade statsandelarna med 37 miljoner euro och
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skatteintäkterna med 590 miljoner euro. Den största andelen av ökningen av skatteinkomsterna utgjordes
av inkomstskatterna som ökademed 341miljoner euro. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning
ökade med 177 miljoner euro. Den ökade skattefinansieringen täckte dock inte nedgången i
verksamhetsintäkter och årsbidraget försämrades med 14 procent.

År 2015 var årsbidraget negativt i 16 kommuner och 8 samkommuner, året innan var det negativt i 11
kommuner och 7 samkommuner. Enligt sammanräknade bokslutsuppgifter täckte årsbidraget 91 procent
av kommunernas avskrivningar. Nyckeltalet i fråga försvagades från året innan, då årsbidraget täckte 107
procent av avskrivningarna. Samkommunernas årsbidrag täckte 137 procent av avskrivningarna, en
förbättring från året innan, då motsvarande siffra var 116 procent.

Kommunernas sammanräknade lånestock ökade med 818 miljoner euro, dvs. med 5,6 procent, jämfört
med året innan. Kommunernas lånestock per invånare var 2 835 euro, medan det året innan var 2 694
euro. Kommunernas soliditet, dvs. det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 60,2 procent.
Relationstalet sjönk något från året innan, då det var 61,1 procent. Samkommunernas lånestock ökade för
sin del med 48 miljoner euro, dvs. med 1,6 procent. Samkommunernas lånestock var 3,0 miljarder euro i
slutet av år 2015.

År 2015 uppgick kommunernas nettoinvesteringar till 2,5 miljarder euro. Ökningen från året innan var
60,1 procent, men summan är fortfarande mindre än motsvarande siffra för år 2013. Samkommunernas
nettoinvesteringar minskade med 4,2 procent från året innan och var totalt 732 miljoner euro.

Kommunkoncernernas ekonomi
År 2015 var kommunkoncernernas sammanräknade verksamhetsbidrag -26,3 miljarder euro, dvs. 2,1
miljarder euro högre än kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag. Koncernernas årsbidrag var
4,5 miljarder euro, dvs. 2,6 miljarder euro högre än kommunernas sammanräknade årsbidrag. Årsbidraget
var inte negativt i en enda kommunkoncern.

Kommunkoncernernas sammanräknade lånestock ökade med 1,2 miljarder euro, dvs. med 3,9 procent.
Koncernernas lånestock per invånare var 5 987 euro, medan den året innan var 5 775 euro.
Kommunkoncernernas nettoinvesteringar uppgick till 5,4 miljarder euro.

Statistiken omfattar uppgifter om 303 kommunkoncerner. 1)

Av kommunerna i Fasta Finland saknas koncernbokslutsuppgifterna ifråga om Luhanka. Återstående uppgifter som saknas gäller
kommunerna på Åland.

1)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2015* och 2014, miljoner
euro

Samkommuner Kommuner 

Förändring, % 
 

2014 
 

2015 
 

Förändring, % 
 

2014 
 

2015 
 

1,412 87613 057-12,78 6567 553
Verksamhetens intäkter 
totalt

1,312 05012 207-25,14 3323 246Försäljningsintäkter

4,94594812,81 7271 776Avgiftsintäkter

-9,3214194-2,4834814Understöd och bidrag

15,2152175-2,61 7621 717Övriga verksamhetsintäkter

0,512 12412 190-0,336 58936 493Verksamhetens kostnader totalt 

-0,66 3496 308-1,114 85914 702Personalkostnader totalt

2,03 6123 6862,616 02816 448Köp av tjänster

1,31 5691 590-23,02 4061 853Material, förnödenheter och varor

6,91681799,32 2902 502Understöd

0,3426427-1,91 007988Övriga verksamhetskostnader 

14,87608733,6-27 432-28 431Verksamhetsbidrag

2,821 17821 768Skatteinkomster totalt 

1,918 19518 536Kommunens inkomstskatt 

12,01 4701 647
Andel av samfundsskattens 
avkastning

4,81 5131 585Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt)

0,58 1968 233Statsandelar 

-19,1-108-8722,0280341Finansiella intäkter och kostander 

20,4652785-14,02 2221 912Årsbidrag 

1,95625730,72 0772 092Avskrivningar och nedskrivningar 

-4,276473260,11 5632 502Nettoinvesteringar 

0,3968971-4,34 3374 149Likvida medel 31.12

1,62 9993 0475,614 74015 558Lånestock 31.12 

*Förhandsuppgifter 

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2015*

Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2015 
 

Förändring, % 
 

2015 
 

Förändring, % 
 

2015 
 

3,75 9875,22 835-14,2348Hela landet 

6,27 4146,72 824-17,9427Nyland

0,44 8855,62 60021,0309Egentliga Finland

9,13 8475,11 875-31,4253Satakunta 

0,34 8294,32 9527,4322Egentliga Tavastland 

-0,34 3968,02 2011,4325Birkaland 

5,06 41210,14 652-36,7286Päijänne-Tavastland 

2,56 4049,03 43328,2227Kymmenedalen 

3,66 1744,02 572-2,4370Södra Karelen 

1,86 1525,33 064-22,1265Södra Savolax 

3,36 859-0,12 639-6,8349Norra Savolax 
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Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2015 
 

Förändring, % 
 

2015 
 

Förändring, % 
 

2015 
 

3,84 336-1,11 926-3,9446Norra Karelen

0,06 5412,33 0530,0369Mellersta Finland

4,96 0709,33 27517,2246Södra Österbotten

0,85 3211,92 888-66,9233Österbotten

5,79 071-8,54 834-53,0258Mellersta Österbotten

0,54 8732,33 2983,3403Norra Österbotten

0,65 70313,02 392-41,9300Kajanaland

6,64 7309,12 574-17,5193Lappland

-13,15 203-14,31 867-36,3592Åland

*Förhandsuppgifter
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar,
nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2005–2015*

*) Uppgifterna från år 2015 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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