
Kommunekonomi
Förhandsuppgifter 2019

De preliminära bokslutsuppgifterna besannar prognosen
om en försvagning i kommunekonomin år 2019
De preliminära bokslutsuppgifterna i statistiken över kommunekonomin bekräftar
Statistikcentralens prognos i början av året om att kommunekonomin försvagats år 2019.
Försvagningen berodde till största delen på ökningen av verksamhetskostnaderna, som dock
inte kunde täckas genom en ökning av skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och
statsandelar. Till följd av detta var årsbidraget 327 miljoner euro svagare jämfört med föregående
års faktiska bokslutsuppgifter. Statistikcentralen samlade in preliminära bokslutsuppgifter från
alla 311 kommuner och 139 samkommuner i Finland för statistiken över kommunekonomin.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2019, miljoner euro1)

KommunkoncernerKommuner

Förändring, %2019Förändring, %2019

3,226 834-3,87 252Verksamhetsintäkter totalt

3,754 9962,738 081Verksamhetskostnader totalt

-5,64 487-15,81 748Årsbidrag +/-

9,76 852-1,82 746Nettoinvesteringar2)

8,539 12610,118 465Lånestock 31.12

Förhandsuppgifter. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.1)

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

2)

Kommunernas ekonomi
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för år 2019 uppgick kommunernas verksamhetsbidrag till totalt
-30,5 miljarder euro. Jämfört med de faktiska bokslutsuppgifterna året innan försvagades det med totalt
1,3 miljarder euro, dvs. med 4,3 procent. Försvagningen av verksamhetsbidraget berodde framför allt på
ökningen av verksamhetskostnader. Till ökningen av verksamhetskostnaderna och -intäkterna för
jämförelseåret 2018 bidrog vissa exceptionella bokföringsmässiga förfaranden som hänförde sig till köpen
av tjänster mellan kommuner och samkommuner och som inte hade någon nettoeffekt på
verksamhetsbidraget.1)

Ett antal kommuner förde år 2018 över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som man bildat,
men kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Utöver kostnaderna för och intäkterna av sin egen produktion

1)

av tjänster bokförde kommunerna försäljningsintäkter och köp av tjänster av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna
bokföringsmetod ökade år 2018 kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader, men hade ingen nettoinverkan på
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Enligt de preliminära uppgifterna ökade kommunernas verksamhetskostnader med totalt 995 miljoner
euro, dvs. med 2,7 procent. Sammanlagt uppgick de till 38,1 miljarder euro. En bakomliggande orsak till
ökningen av verksamhetskostnaderna var särskilt ökningen av köp av tjänster med 978 miljoner euro.
Däremot minskade personalkostnaderna med 58 miljoner euro från året innan. Verksamhetsintäkterna
minskade för sin del med 283 miljoner euro. Totalt uppgick kommunernas verksamhetsintäkter till 7,3
miljarder euro, vilket var 3,8 procent mindre än året innan. Till minskningen av verksamhetsintäkterna
bidrog särskilt en minskning av försäljningsintäkterna och av inflödet av avgiftsintäkterna.2)

Enligt de preliminära uppgifterna ökade kommunernas skatteinkomster med 590 miljoner euro, dvs. med
2,6 procent från året innan. Ökningen av skatteinkomsterna berodde till största delen på att andelen
inkomstskatter ökade med 479miljoner euro. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning ökade
med 35miljoner euro. Kommunerna fick också 76 miljoner euro mer i andra skatteinkomster än året innan.
Beloppet av de statsandelar som styrs till kommunerna ökade med 181 miljoner euro, vilket innebar en
ökning på 2,1 procent när det gäller inkomstposten i fråga. Skattefinansieringen, som utgörs av
skatteinkomster och statsandelar, var 31,7 miljarder euro. Per invånare uppgick kommunernas influtna
skattefinansiering till 5 736 euro.3)

Försvagningen av verksamhetsbidraget och en till hänsyn mindre ökning av skattefinansieringen förklarar
merparten av minskningen av årsbidraget på totalt 327 miljoner euro från året innan. Av de preliminära
uppgifterna framgår att årsbidraget var negativt i 74 kommuner år 2019, medan totalt 46 kommuner hade
ett negativt årsbidrag året innan. Årsbidraget täckte 75,5 procent av kommunernas avskrivningar, vilket
innebar att nyckeltalet i fråga försvagades från 94,2 procent året innan.

År 2019 uppgick kommunernas nettoinvesteringar till 2,7 miljarder euro. Detta var en minskning med 52
miljoner euro från året innan, dvs. med 1,8 procent. Kommunernas lånestock ökade med 1,7 miljarder
euro jämfört med året innan och var totalt 18,5 miljarder euro. På så sätt var lånestocken rentav 10,1
procent större än året innan. I förhållande till invånarantalet uppgick lånen i kommunerna till 3 342 euro.4)

Kommunernas soliditet, dvs. det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 57,9 procent.
Relationstalet var svagare än året innan, då det var 59,6 procent.

Samkommunernas ekonomi
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna var samkommunernas sammanlagda verksamhetskostnader 15,9
miljarder euro och verksamhetsintäkterna 16,6 miljarder euro år 2019. Jämfört med de faktiska boksluten
året innan var ökningen av verksamhetskostnaderna 1,2 miljarder euro, dvs. 7,8 procent.
Verksamhetsintäkterna ökade för sin del med 1,1 miljarder euro, vilket var en ökning med 7,4 procent
jämfört med året innan.

Samkommunernas årsbidrag var 9 miljoner euro svagare än året innan och uppgick till totalt 582 miljoner
euro. Detta innebär att årsbidraget minskade med 1,5 procent jämfört med året innan. Årsbidraget täckte
totalt 93,3 procent av samkommunernas avskrivningar.

Nettoinvesteringarna ökade med 259 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till totalt 1,3
miljarder euro. Samkommunernas lånestock ökade år 2019 till 4,7 miljarder euro, vilket innebar en total
ökning på 20,6 procent jämfört med året innan.

Kommunkoncernernas ekonomi

verksamhetsbidraget. År 2019 överfördes produktionen av tjänster till samkommunen och det exceptionella bokföringsförfarandet
avslutades, vilket minskade dessa kommuners verksamhetskostnader och -intäkter från året innan.
Till kostnads- och intäktsstrukturen bidrog utöver avslutandet av ovan nämnda exceptionella bokföringsförfaranden också ändringar
i produktionen av social- och hälsovårdstjänster.

2)

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2019.3)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2019.4)
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Kommunkoncernernas verksamhetsbidrag var -28,1miljarder euro enligt de preliminära bokslutsuppgifterna
år 2019. Verksamhetsbidraget var 2,4 miljarder euro högre än kommunernas verksamhetsbidrag.
Koncernernas årsbidrag försvagades med 266 miljoner euro från året innan och var totalt 4,5 miljarder
euro. Årsbidraget var 2,7 miljarder euro högre än kommunernas årsbidrag. Enligt uppgifterna för år 2019
var antalet kommunkoncerner med negativt årsbidrag 21, medan antalet året innan var 13. Av koncernernas
avskrivningar täckte årsbidraget 100,2 procent.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var sammanlagt 6,9 miljarder euro, vilket var 607 miljoner euro
mer än året innan. Koncernernas lånestock ökade med 3,1 miljarder euro jämfört med året innan och var
totalt 39,1 miljarder euro. Lånestocken ökademed totalt 8,5 procent under år 2019. Kommunkoncernernas
lån per invånare var 7 081 euro.5)

Statistiken över kommunekonomin omfattar bokslutsuppgifter om 298 kommunkoncerner.6)

Information om statistiken
För statistikföring av kommunernas preliminära bokslutsuppgifter insamlas bokslutsuppgifter om alla
kommuner och samkommuner i Finland samt av deras affärsverk och koncerner. Uppgifterna publiceras
i preliminär form våren efter respektive statistikår och de slutliga uppgifterna på hösten i samband med
offentliggörandet av övriga ekonomiuppgifter.

Uppgifter som meddelats Statistikcentralen för statistiken offentliggörs som sådana på enhetsnivå i
Statistikcentralens databas kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2019.5)
Alla kommuner upprättar inte ett koncernbokslut.6)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2019*, miljoner euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, % 2019 Förändring, % 2019 

7,416 585-3,87 252
Verksamhetens intäkter 
totalt

8,015 376-11,02 989Försäljningsintäkter

7,3730-1,81 608Avgiftsintäkter

-9,32500,7505Understöd och bidrag

-7,62295,52 149Övriga verksamhetsintäkter

7,815 9302,738 081Verksamhetens kostnader totalt 

6,97 424-0,413 606Personalkostnader totalt

8,15 6245,319 346Köp av tjänster

2,81 887-1,51 823Material, förnödenheter och varor

45,73410,62 016Understöd

15,46557,51 291Övriga verksamhetskostnader 

-1,46634,3-30 499Verksamhetsbidrag +/-

2,623 018Skatteinkomster totalt 

2,619 237Kommunens inkomstskatt 

1,91 910
Andel av samfundsskattens 
avkastning

4,31 871Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt)

2,18 677Statsandelar 

-0,4-8141,3552Finansiella intäkter och kostnader +/-

-1,5582-15,81 748Årsbidrag +/-

1,36245,22 317Avskrivningar och nedskrivningar 

24,91 296-1,82 746Nettoinvesteringar 

9,01 2143,55 093Likvida medel 31.12

20,64 67910,118 465Lånestock 31.12 

*Förhandsuppgifter 

Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.1)

Tabellbilaga 2. Nyckeltal efter landskap 2019*1)

Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2019 Förändring, % 
 

2019 Förändring, % 
 

2019 

8,37 0819,93 342-15,9316Hela landet 

6,48 4019,42 886-16,8601Nyland

2,05 4451,43 206-34,374Egentliga Finland

14,74 83919,22 662-57,964Satakunta 

3,15 2882,93 315-24,9197Egentliga Tavastland 

12,26 23715,43 15222,9305Birkaland 

3,77 4967,05 315-35,5237Päijänne-Tavastland 

12,07 43610,44 38855,2161Kymmenedalen 

4,96 59016,82 96344,9387Södra Karelen 

9,27 67315,34 071-8,0153Södra Savolax 

7,67 7579,23 244-44,9162Norra Savolax 
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Kommunkoncernernas lånestock,
euro per invånare 

Kommunernas lånestock, euro
per invånare 

Kommunernas årsbidrag, euro
per invånare 

Förändring, % 
 

2019 Förändring, % 
 

2019 Förändring, % 
 

2019 

8,25 3118,42 479-4,9342Norra Karelen

10,67 76413,03 209-69,997Mellersta Finland

6,87 76112,04 313-49,3120Södra Österbotten

12,26 94315,24 0056,6275Österbotten

3,78 8162,64 789-11,4190Mellersta Österbotten

11,25 7249,44 004-24,0185Norra Österbotten

43,011 36610,73 60211004,12)857Kajanaland

11,75 46215,53 440-100,30Lappland

-3,72 6577,51 492-95,316Åland

*Förhandsuppgifter

Som befolkningsuppgift har man varje statistikår använt folkmängden per 31.12. Förändringarna har beräknats jämfört med
föregående år.

1)

Förändringen beror på avsevärt stora finansiella intäkter år 2019.2)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar,
nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2009–2019*

*) Uppgifterna från år 2019 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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