
Kommunernas och samkommunernas
ekonomi och verksamhet 2014

Ökningen av kommunernas nettokostnader avtog ytterligare
år 2014
År 2014 var kommunernas sammanräknade driftskostnader exkl. affärsverken 40,5 miljarder
euro brutto och 30,1 miljarder euro netto. Nettokostnaderna ökade med 0,8 procent, vilket var
mindre än året innan, då nettokostnaderna ökade med 3,6 procent. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet,
för vilken uppgifter samlades in från alla 320 kommuner och 151 samkommuner.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter (exkl. affärsverk) år 2014 och förändring från året
innan

Netto-
kostnader2)

Drifts-
intäkter1)

Drifts-
kostnader1)

Förändr.
%

2014
mn €

Förändr.
%

2014
mn €

Förändr.
%

2014
mn €

3,1862-3,24141,01 276
Allmän
förvaltning

2,019 9973,73 0902,223 087
Social- och
hälsovård

0,37 8120,07120,38 524
Undervisnings- och
kulturverksamhet

-12,51 4342,36 187-0,97 621
Övriga
tjänster

0,830 1042,310 4031,240 507
Driftsekonomi
totalt

I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsutgifter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster. Driftskostnaderna och driftsintäkterna har angetts till bruttobelopp.

1)

Nettokostnaderna är skillnaden mellan driftskostnaderna och driftsintäkterna.2)

Kommunernas driftsekonomi
Sett till bruttobelopp var kommunernas driftskostnader exkl. affärsverk 40,5 miljarder euro och
driftsintäkterna 10,4 miljarder euro år 2014. Jämfört med året innan ökade driftskostnaderna med 1,2
procent och driftsintäkterna med 2,3 procent. Ökningen avtog från förra året, då driftskostnaderna ökade
med 3,7 procent och driftsintäkterna med 3,2 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.11.2015
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År 2014 ökade driftsintäkterna 1,1 procentenheter mer än driftskostnaderna. Detta påverkades bl.a. av
enstaka försäljningsvinster som bokförts i driftsekonomin och som uppkommit av bolagisering av
verksamheter samt överföring av verksamheter från affärsverk till kommuner.

Till social- och hälsovården hänfördes 57,0 procent av kommunernas bruttodriftskostnader, vilket var 0,6
procentenheter mer än året innan. Kommunernas bruttodriftskostnader inom social- och hälsovård uppgick
till totalt 23,1 miljarder euro, varav största delen, dvs. 12,8 miljarder euro, var köp av tjänster. Inom
verksamhetsområdet hänförde sig 28,5 procent av bruttodriftskostnaderna till specialsjukvården och 18,7
procent till primärvården.

Undervisnings- och kulturverksamhetens andel av bruttokostnaderna för kommunernas driftsekonomi var
21,0 procent. Detta var 0,2 procentenheter mindre än året innan. Bruttodriftskostnaderna inom
undervisnings- och kulturverksamhet uppgick till totalt 8,5 miljarder euro, varav största delen, dvs. 4,5
miljarder euro, var personalkostnader. Mer än hälften, dvs. 58,6 procent av bruttodriftskostnaderna inom
verksamhetsområdet förorsakades av den grundläggande utbildningen.

Samkommunernas driftsekonomi
Samkommunernas driftskostnader till bruttobelopp exkl. affärsverk och affärsverkssamkommuner var
12,1 miljarder euro och driftsintäkterna 12,3 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade driftskostnaderna
med 1,1 procent och driftsintäkterna med 1,3 procent. Av driftskostnaderna hänförde sig 77,0 procent till
social- och hälsovården och 11,8 procent till undervisnings- och kulturverksamheten.

Samkommunernas bruttodriftskostnader för social- och hälsovården ökade med 2,8 procent, vilket berodde
på ändringar i organiseringsansvaret av social- och hälsovårdstjänster mellan vissa kommuner och
samkommuner. Bruttodriftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamhet minskade däremot
med 9,5 procent, vilket till största delen berodde på bolagisering av yrkeshögskolor.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunernas driftskostnader och -intäkter (exkl. affärsverk) år 2014 och förändring
från året innan

Driftsintäkter1)Driftskostnader1)

Förändring
%

Avgifter
mn €

Förändr.
%

Totalt
mn €

Förändr.
%

Personal-
kostnader
mn €

Förändr.
%

Totalt
mn €

-3,2414-1,05221,01 276Allmän förvaltning totalt

2,31 2913,73 0900,46 7822,223 087
Social- och hälsovård
totalt
därav:

0,83371,1384-1,81 671-0,13 026Barndagvård

10,71813,4630,31340,3742
Anstalts- och familjevård
inom barnskydd

14,641,2431,62481,9482
Övriga tjänster för barn och
familjer

-8,7151-7,3199-10,1445-7,9990

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

7,31308,92063,55384,1905Hemtjänst

8,929913,95639,59358,53 502
Annan service för åldringar
och handikappade

-1,42842,9701-0,31 899-0,84 310Primärhälsovård

17,22822,32091,63303,86 583Specialsjukvård

1,71380,0712-0,54 5290,38 524
Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt
därav:

6,1204,52851,32 8011,84 998Grundläggande utbildning

2,03-6,727-0,54400,0669Gymnasieutbildning

-17,13-3,5390,72161,2432Yrkesutbildning

-95,51-98,71-93,96Yrkeshögskoleverksamhet

-5,22-3,228-1,8179-0,8342Bibliotek

4,6461,4135-1,21621,9672Idrott och friluftsliv

4,92722,36 187-2,72 008-0,97 621Övriga tjänster totalt
därav:

-2,5272,591-2,0247-0,4407Samhällsplanering

-5,237-8,132215,41161,41 125Trafikleder

156,364,42 567-1,14290,52 364Byggnader och lokaler

2,61 7012,310 403-0,413 8421,240 507Driftsekonomi totalt

I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsutgifter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster. Driftskostnaderna och driftsintäkterna har angetts till bruttobelopp.

1)
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Tabellbilaga 2. Samkommunernas driftskostnader och -intäkter (exkl. affärsverk och
affärsverkssamkommuner) år 2014 och förändring från året innan

Driftsintäkter1)Driftskostnader1)

Förändr.
%

Avgifter
mn €

Förändr.
%

Försäljn.-
intäkter
från
kommuner
mn €

Förändr.
%

Totalt
mn €

Förändr.
%

Personal-
kostnader
mn €

Förändr.
%

Totalt
mn €

3,1434,0713,9396,769
Allmän förvaltning
totalt

5,03911,77 5873,49 3871,44 4152,89 308
Social- och
hälsovård totalt
därav:

-7,824-5,7188-4,3230-3,3148-2,3220

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

-0,852-1,5510-0,7614-0,43430,5599Primärhälsovård

5,42301,76 0693,57 3991,13 3072,57 123Specialsjukvård

-9,09-9,017-10,41 468-11,3857-9,51 431

Undervisnings- och
kulturverksamhet
totalt
därav:

-6,357,67-2,01 225-1,6691-0,61 166Yrkesutbildning

-38,51-50,4146-52,385-49,8140
Yrkeshögskole-
verksamhet

0,11-0,63811,51 339-2,71882,01 274
Övriga tjänster
totalt

4,64011,68 0281,312 265-0,95 5001,112 082Driftsekonomi totalt

I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsutgifter. I driftsintäkterna ingår
verksamhetsintäkter och överföringsinkomster. Driftskostnaderna och driftsintäkterna har angetts till bruttobelopp.

1)
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