
Datainnehållet i filen över kostnader för kommunernas serviceproduktion

Nettokostnader = driftskostnader - driftsintäkter
Driftskostnader = verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter
Driftsintäkter = verksamhetsintäkter + överföringsposter

Kostnadsuppgifterna från åren 2006-2018 

Statistikcentralen har förnyat den uppgiftsvisa klassificeringen. Därmed får man nödvändigtvis inte data 

över alla uppgifter för år 2015.

Invånarantal 31.12.

Invånarantal, förändring, % 

Därav 0-6 åringar

         0-6 åringar, förändring, %

         personer som fyllt  65 

         personer som fyllt 65, förändring, %

Inkomstskatteprocent

Nettokostnader totalt exkl. affärsverksamhet, euro/inv. 

Skatteinkomster + statsandelar för drift, euro/inv.

Nettokostnader för allmän förvaltning, euro/inv.

Nettokostnader för social- och hälsovård, euro/inv.

   Nettokostnader för anstalts- och familjevård inom barnskydd + annan barn- och familjevård, euro/inv.

   Andel  personer som fyllt 65, %

   Nettokostnader för anstaltstjänster för åldringar, euro/inv. 

   Nettokostnader för hemtjänst, euro/inv.

   Nettokostnader för annan service för åldringar och handikappade,euro/inv.

   Utgifter för utkomststöd, euro/inv.

   Nettokostnader för primärhälsovård, euro/inv.

   Nettokostnader för specialsjukvård, euro/inv.

Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet, euro/inv.

   Andel 0-6 åringar, %

   Nettokostnader för barndagvård, euro/0-6 åring

   Nettokostnader för barndagvård, euro/inv.

   Nettokostnader för grundläggande utbildning, euro/inv.

   Antal elever i egen grundläggande utbildning

   Nettokostnader för egen grundläggande utbildning, euro/elev

   Antal elever i egen gymnasieutbildning

   Nettokostnader för egen gymnasieutbildning, euro/elev

   Nettokostnader för kulturverksamhet, euro/inv. 
1)

      Nettokostnader för bibliotek, euro/inv.

  Nettokostnader för idrott och friluftsliv, euro/inv.

Nettokostnader för samhällstjänster, euro/inv. 
2)

   Nettokostnader för trafikleder, euro/inv.

   Nettokostnader för brand- och räddningsväsendet, euro/inv.

Nettokostnader för övriga tjänster, euro/inv. 
3)

Nettokostnader för övrig verksamhet, euro/inv.
 4)

1) Kulturväsendet omfattar uppgiftsklasserna: Biblioteksväsendet, musei- och utställningsverksamhet, 

    teater-, dans- och cirkusverksamhet, musikverksamhet och övrig kulturverksamhet.

2) Samhällstjänster innehåller uppgifterna samhällplanering, byggnadstillsyn, miljövård, trafikleder, 

    parker och allmänna områden, brand- och räddningsväsendet samt övrig verksamhet.

3) Övriga tjänster innehåller uppgifterna rättsväsen och säkerhet, avbytarservice samt främjande av näringslivet.

4) Bl.a. förvaltning och befrämjande av boende, uppgifter i anknytning till förbättring av bostadsförhållanden

    samt uthyrningsinkomster och försäljningsinkomster/försäljningsvinster av tomter.

    Dessutom bl.a. skärgårdsnämnder, mattvättställen och tvättställen för tung utrustning,

    återanvändningscentraler (om inte hör till avfallshanteringen) 


