
Kommunernas och samkommunernas
ekonomi och verksamhet 2010

Kommunernas utgifter ökade med 3,6 procent år 2010
Kommunernas driftskostnader (exkl. affärsverk) uppgick år 2010 till totalt 34,9 miljarder euro.
Ökningen var 1,2 miljarder euro från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens
statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet, som innehåller
uppgifter om alla 342 kommuner och 171 samkommuner för år 2010.

Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2010, miljoner euro1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring, %Totalt, mn €Förändring, %Totalt, mn €

-3,84600,31 420Allmän förvaltning totalt

6,72 5642,419 021Social- och hälsovård totalt

20,25846,37 768Undervisnings- och kulturverksamhet totalt

5,35 3484,46 727Övriga tjänster totalt

6,08 9563,634 936Driftsekonomi totalt

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

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

2)

Kostnaderna fördelades på de största verksamhetssektorerna enligt sammamönster som under de föregående
åren. Social- och hälsovårdens andel av driftskostnaderna var 54,4 procent och undervisnings- och
kulturverksamhetens 22,2 procent. Av utgifterna hänfördes 19,3 procent till övriga tjänster och 4,1 procent
till den allmänna förvaltningen.

År 2010 ökade kommunernas kostnader inom social- och hälsovården med 2,4 procent från året innan.
Kostnadsökningen var betydligt mer måttfull än år 2009, då ökningen var 5,9 procent. Största delen av
utgifterna för social- och hälsovården, dvs. 27,6 procent, hänförde sig till specialsjukvården. Primärvårdens
andel av verksamhetssektorns kostnader var 20,2 procent. Kostnaderna för specialsjukvården ökade med
2,9 procent från året innan och kostnaderna för primärvården med 2,0 procent.

Kommunernas kostnader för undervisnings- och kulturverksamhet var totalt 7,8 miljarder euro. Detta är
6,3 procent mer än föregående år. Av kostnaderna hänförde sig 4,5 miljarder till den grundläggande
undervisningen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 4.11.2011

Offentlig ekonomi 2011



Lönerna utgjorde 9,6 miljarder euro av kommunernas driftskostnader. Löneutgifterna ökade med bara 0,7
procent från året innan. Inom social- och hälsovården minskade löner med 1,9 procent och inom
undervisnings- och kulturverksamheten steg löner med 3,9 procent. Köputgifterna för tjänster steg med
8,6 procent. Av köpen av tjänster var 42,1 procent köp av kundtjänster av samkommuner, 13,3 procent
av privata aktörer och 5,1 procent av andra kommuner.

Kommunernas driftsintäkter ökade med 6,0 procent från året innan och var totalt 9 miljarder euro. Största
delen av driftsintäkterna, 59,7 procent, erhölls från övriga tjänster. Social- och hälsovårdens andel av
driftsintäkterna var 28,6 procent och undervisnings- och kulturverksamhetens 6,5 procent.

Samkommunernas utgifter ökade betydligt
Samkommunernas driftskostnader (exkl. affärsverk) ökade år 2010 med 15,3 procent från året innan. Till
kostnadsökningen bidrar de stora samkommuner som inledde sin verksamhet år 2010. Sett till sektor
skedde den största ökningen inom övriga tjänster, 69,6 procent, och inom social- och hälsovården, 13,3
procent. Den allmänna förvaltningens kostnader ökade för sin del med 6,2 procent och undervisnings- och
kulturverksamhetens kostnader med 3,8 procent. De totala driftskostnaderna i samkommunerna uppgick
till 10,8 miljarder euro.

Driftskostnadernas struktur i samkommunerna år 2010, procent

Av driftskostnaderna inom social- och hälsovården hänförde sig 73,9 procent till specialsjukvården. År
2010 var specialsjukvårdens kostnader i samkommunerna 6 miljarder euro. Detta är 9,2 procent mer än
föregående år. Största delen av utgifterna inom undervisnings- och kulturverksamheten, dvs. 72,8 procent,
hänförde sig till yrkesutbildning.

Samkommunernas driftsintäkter ökade med 15,4 procent från året innan och var totalt 10,9 miljarder euro.
De stora samkommuner som inledde sin verksamhet år 2010 bidrar även till intäktsökningen. I likhet med
tidigare år var största delen av driftsintäkterna, 63,2 procent, försäljningsintäkter från kommunerna.

Antalet samkommuner minskade med 12 från året innan. År 2010 var antalet samkommuner totalt 171.
Av samkommunerna hade 75 hälsovården och socialväsendet som huvudsakligt uppgiftsområde, 51
bildningsväsendet, 33 samhällstjänster och 9 affärsverksamhet. I statistiken över samkommuner ingår
dessutom två samkommuner av affärsverkstyp samt samkommunen för landskapet Kajanaland, vilkas
huvudsakliga uppgiftsklass inte kan definieras.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunernas driftskostnader och -intäkter år 2010 och förändring från året innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner, mn
€

Förändring,
%

Totalt, mn €

0,00-3,8460-0,53430,31 420Allmän förvaltning totalt

4,01 1456,72 564-1,94 4382,419 021
Social- och hälsovård
totalt
Därav:

2,63002,63421,21 1613,42 666Barndagvård

-10,1127,1452,2843,3612
Anstalts- och familjevård
inom barnskydd

-15,630,5413,1148-0,8362
Övriga tjänster för barn och
familjer

15,019715,8246-5,04061,01 182

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

-2,5991,0160-3,73593,2756Hemtjänst

6,521211,53509,245811,12 309
Annan service för åldringar
och handikappade

0,82755,2645-2,21 2982,03 845Primärhälsovård

12,61928,91058,81552,95 257Specialsjukvård

2,311920,25843,93 3106,37 768
Undervisnings- och
kulturverksamhet totalt
Därav:

13,61483,52102,52 0157,54 455Grundläggande utbildning

11,9410,3241,13390,8637Gymnasieutbildning

-14,33-15,633-12,4125-12,3334Yrkesutbildning

-1,82-29,216-35,355-28,2154Yrkeshögskoleverksamhet

-2,9214,4263,11313,0325Bibliotek

-1,4374,11070,41181,8575Idrott och friluftsliv

8,21875,35 3482,01 4744,46 727Övriga tjänster totalt
Därav:

-28,525-9,7853,41682,3364Samhällsplanering

19,8354,9290-0,3764,21 000Trafikleder

17,047,42 2163,23368,02 023Byggnader och lokaler

4,41 4506,08 9560,79 5653,634 936Driftsekonomi totalt

De affärsverk som följer den s.k. 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 2010 och förändring från året
innan1)

Driftsintäkter2)Driftskostnader2)

Förändring,
%

Avgifter,
mn €

Förändring,
%

Försäljnings-
intäkter från
kommuner,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

Förändring,
%

Löner,
mn €

Förändring,
%

Totalt,
mn €

0,003,12695,23028,5306,273

Allmän
förvaltning
totalt

20,239810,16 33712,87 9247,43 17913,38 098
Social- och
hälsovård totalt
Därav:

74,23317,922023,226515,613524,1256

Anstaltstjänster för
åldringar och
handikappade

23,67616,756617,569614,932917,7718Primärhälsovård

5,82195,64 9587,36 0543,02 3219,25 983Specialsjukvård

1,2923,5223,71 6305,07573,81 569

Undervisnings-
och
kulturverksamhet
totalt
Därav:

6,26-2,873,51 2304,95393,71 142Yrkesutbildning

-13,51124,364,12855,71463,9271
Yrkeshögskole-
verksamhet

1,5196,728181,6107724,012669,61020
Övriga tjänster
totalt

19,740811,96 90915,410 9337,44 09315,310 760
Driftsekonomi
totalt

De affärsverk som följer den s.k. 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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