
Borgås kommunkort          mon den 24. april 2023 1 / 14

Borgå
Befolknings-

dynamik

Attraktions -
krafts-
dynamik

Syssel -
sättnings-

dynamik

Utbildnings-
& välfärds-
dynamik

Företags-
dynamik

Inkomst-
dynamik

Befolkning
förhandsuppgift

Födda
förhandsuppgift

Naturlig
folkökning
förhandsuppgift

51 265 ( ⬅ ) 20 ( ⬇ ) -18 ( ⬇ )
2/2023 2/2023 2/2023

Den totala
nettoflyttingen
förhandsuppgift

Beviljade
bygglov,
bostäder

glidande årssumma

Kvadratmeter pris
på gamla

aktiebostäder
€

24 ( ⬆ ) 202 ( ⬇ ) 2 731 ( ⬆ )
2/2023 1/2023 2021

Andelen
arbetslösa av
arbetskraften

Sysselsättnings -
graden

Den ekonomiska
försörjningskvoten

9,2 % ( ⬇ ) 75,9 ( ⬆ ) 125,5 ( ⬇ )
2/2023 2021 2021

Högskoleutbildade
Mottagare av
grund läggande
utkomststöd

Elever i
grundskolans
första årsklass

23,6 % ( ⬆ ) 3 % ( ⬅ ) 581 ( ⬇ )
2021 3/2023 2021

Nya
företag

Företagens
omsättning

milj. €

Den öppna
sektorns andel av
arbetsplatserna

78 ( ⬇ ) 13 120 ( ⬆ ) 72,8 % ( ⬆ )
Q4/2022 2021 2021

Den ekonomiska
regionens BNP

€/invånare

Skatteintäkter
sammanlagt

milj. €

Lånestock
€/invånare

52 551 ( ⬇ ) 296,7 ( ⬆ ) 2 743 ( ⬇ )
2020 2021 2021
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Befolknings dynamik

Åldersstruktur
2000 – 2040

Ställningsstruktur
2021

Befolkningsstruktur och -prognos
2000 – 2040

Befolkningsförändringar
1990 – 2/2023

Befolkning
förhandsuppgift

Födda
förhandsuppgift

Naturlig
folkökning
förhandsuppgift

51 265 20 -18
0 % / +0,1 % -7 -1

2/2023 ( mån / årlig förändring ) 2/2023 ( månatlig förändring ) 2/2023 ( månatlig förändring )

I feb rua ri 2023 var folk mäng dens för -
hand supp gift 51 265 per so ner. I feb -
rua ri 2023 finns det 1 037 kvin nor för
var je 1000 män. I feb rua ri 2023 var
den na tur li ga be folk ning sök nin gen
-18 (föd da 20 och dö da 38). År 2022
var 7,9 % av be folk nin gen per so ner
med främ man de språk och i Ny land
var ta let 16,6 %. År 2021 var tä tortsg ra -
den 85,3 % när ta let i Ny land var 95,8
%.
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Tema: Befolkningsprognos

Grundscenario efter åldersgrupp
2010 – 2040

Grundscenariot
2021 – 2040

Scenariot för internatio naliserande
Finland

2021 – 2040

Scenarier för be folkningsprognosen
2025 – 2040

Befolkningsprognos
enligt grundscenariot

Den ekonomiska
försörjningskvoten
enligt grundscenariot

Antalet pers. i
arbetsför ålder
enligt grundscenariot

53 685 72,3 31 152
+0,2 % +14,2 % -0,5 %

2040 ( ändring jmft. med år 2021 ) 2040 ( ändring jmft. med år 2021 ) 2040 ( ändring jmft. med år 2021 )

I Borgå ökar be folk nin gen med 2 536
per so ner fram till år 2040 i grunds ce -
na riot (+5 %; Ny land: +13,5 %). I ur ba -
ni se ringss ce na riot ökar be folk nin gen
med 964 pers. un der sam ma tids pe -
riod (+1,9 %; Ny land: +16,6 %) och i
utg les ningss ce na riot ökar be folk nin -
gen med 4 305 pers. (+8,4 %; Ny land:
+10,1 %), och i in ter na tio na li se ringss -
ce na riot ökar be folk nin gen med 5 075
pers. (+9,9 %; Ny land: +18,7 %). En -
ligt grunds ce na riot mins kar med 2
304 per so ner och mots va ran de ökar
med 4 840 per so ner.
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Attraktions krafts dynamik

Nettoflyttning mellan kommuner
2010 – 2023

Nettoinvandring
2010 – 2023

Beviljade bygglov för bostads byggnader
per tusen invånare

2020 – 2023

Kvadratmeterpris på gam la aktiebostäder
2015 – 2021

Den totala
nettoflyttingen
förhandsuppgift

Beviljade bygglov,
bostäder

glidande årssumma

Kvadratmeter pris
på gamla aktiebostäder

€

24 202 2 731
+7 -66,3 % +4,5 %

2/2023 ( månatlig förändring ) 1/2023 ( årlig förändring ) 2021 ( årlig förändring )

År 2021 flyt ta de man från Borgå mest
till Ny land. I net tofl ytt nin gen mel lan
kom mu ner kom den störs ta vins ten
från Hel sing fors och den störs ta för lus -
ten var till Åbo. Av lands ka pen kom
den störs ta vins ten från Ny land och
den störs ta för lus ten var till Bir ka land.
År 2021 var den störs ta flytt nings vins -
ten 30–34-årin gar (127 per so ner) och
störs ta flytt nings för lus ten var 20–24-
årin gar (124 per so ner). År 2021 var an -
de len per so ner som ar be tar i sin bos -
tads re gion 61,2 %.
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Tema: Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat

Ställningsstrukturen av nettofl yttningen av
personer i

arbetsför ålder inom landet
2010 – 2021

Nettoflyttning inom landet
enligt utbildningsgrad

2010 – 2021

Nettoflyttning inom
landet enligt språk

2010 – 2021

Nettoflyttning inom lan det enligt
inkomstgrupp
2010 – 2021

Nettoflyttningen av
sysselsatta

mellan kommuner

Nettoflyttningen av
högutbildade
mellan kommuner

Nettomigration,
personer som talar
inhemska språk
mellan kommuner

268 298 419
+204,5 % +94,8 % +240,7 %

2021 ( årlig förändring ) 2021 ( årlig förändring ) 2021 ( årlig förändring )

År 2021 var Borgås net tofl ytt ning gäl -
lan de stu den ter -92 per so ner, och en -
ligt ut bild ningsg rad kom den störs tä
flytt nings vins ten från grup pen en bart
grunds ko le nivå. År 2021 flyt ta de 2
472 finsk- el ler svensksprå ki ga per so -
ner till Borgå och mots va ran de flyt ta -
de 2 053 finsk- el ler svensksprå ki ga
per so ner bort från Borgå. Till Borgå
flyt ta de år 2021 mest per so ner som
hör de till in komstk las sen 52 000 el ler
me ra (417 per so ner) och läm na des
mest av per so ner som hör de till in -
komstk las sen 32 000 - 41 999 (281
per so ner).
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Syssel sättnings dynamik

Sysselsättningsgraden
2000 – 2021

Andelen arbetslö sa av arbetskraften
2020 – 2023

Sysselsättningsstruktur
1990 – 2021

Sysselsättningsutvecklingen
2000 – 2021

Andelen arbetslösa av
arbetskraften Sysselsättnings graden Den ekonomiska

försörjningskvoten

9,2 % 75,9 125,5
-0,1 %-enh. +2,7 %-enh. -6,1 %

2/2023 ( månatlig förändring ) 2021 ( årlig förändring ) 2021 ( årlig förändring )

Borgås ar betsp lats suf fi ciens, dvs.
förhål lan det mel lan re gio nens be folk -
ning och ar betsp lat ser, var 92,2 % år
2021. Ung dom sar bets lös hetsg ra den
var 13,5 % år 2022. I feb rua ri 2023 var
det 4,3 % som va rit ar bets lö sa utan
avb rott i 12 mån el ler läng re. Den bre -
da ar bets lös hetsg ra den som om fat tar
sam man lagt ar bets lö sa och de som
del tar i tjäns ter var i feb rua ri 2023 12,5
%.
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Utbildnings- & välfärds dynamik

Befolkningen ef ter utbildningsnivå
2021

Antalet grundskoleelever
2011 – 2021

Sjuklighetsindex
2010 – 2019

Mottagare av grundläggande utkomststöd
och mottagarnas andel av befolkningen

2017 – 2023

Högskoleutbildade
Mottagare av
grund läggande
utkomststöd

Elever i grundskolans
första årsklass

23,6 % 3 % 581
+0,7 %-enh. 0 %-enh. -4 %

2021 ( årlig förändring ) 3/2023 ( månatlig förändring ) 2021 ( årlig förändring )

År 2021 ha de 27,3 % av be folk nin gen
i Borgå en bart grunds ko lee xa men,
me dan det mots va ran de ta let i Ny land
var 25,6 %. År 2022 var 20,2 % av be -
folk nin gen 18 år el ler yng re, me dan
an de len i Ny land var 19,2 %. År 2021
ha de barns kydd san mä lan gjorts om
6,6 % av barn un der 18 år. Ta let väx te
med 37,5 % jäm fört med fö regåen de
året.
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Företags dynamik

Förändringar i fö retagsverksamhet
2015 – 2022

Nya företag
2013 – 2022

Utvecklingen av fö retagens omsättning
2014 – 2021

Arbetsplatser i öppna sektorn
2010 – 2021

Nya
företag

Företagens
omsättning

milj. €

Den öppna
sektorns andel av
arbetsplatserna

78 13 120 72,8 %
-37 +23 % +0,8 %-enh.

Q4/2022 ( kvartalsförändring ) 2021 ( årlig förändring ) 2021 ( årlig förändring )

I mars 2023 fanns det 4 264 fö re ta -
gens ar betss täl len. Den störs ta nä -
ringsg re nen var spe cia li se rad bygg-
och an lägg nings verk sam het. Av ar -
betss täl le na var 89 % ar betss täl len
med un der 5 per so ner, 5 % med 5-9
per so ner, och 6 % med 10 el ler fle ra
per so ner. Det fanns 78 nya och 90
ned lag da fö re tag un der årets 2022
fjär de kvar tal. År 2021 var den öpp na
sek torns an del av ar betsp lat ser na den
117:e störs ta i Fin land.
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Inkomst dynamik

Den ekonomiska regio nens BNP per
invånare
2005 – 2020

Skatteintäkter per invånare
2000 – 2021

Skatteintäkter sammanlagt
2010 – 2021

Genomsnittsinkomsten
och GINI-koefficienten

2015 – 2021

Den ekonomiska
regionens BNP

€/invånare

Skatteintäkter
sammanlagt

milj. €

Lånestock
€/invånare

52 551 296,7 2 743
-20 % +15 % -10,6 %

2020 ( årlig förändring ) 2021 ( årlig förändring ) 2021 ( årlig förändring )

Borgås skat tein täk ter var 296,7 milj.
eu ro år 2021 och skat tein täk ter na väx -
te med 15 % i jäm fö rel se med fjolå ret.
År 2021 var lå nes toc ken per invå na re
2 743 eu ro vil ken var den 102:e mins -
ta i Fin land. År 2023 är kom mu na la
skat te sat sen i Borgå 7,1 %, vil ket är
den 7:e mins ta (/30) i Fin land.
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Informationsinnehåll
BEFOLKNINGS DYNAMIK

Ål dersst ruk tur. In di ka torn besk ri ver ål dersst -
ruk tu ren av kom mu nens be folk ning i
femårål dersg rup per åren 2000 och 2022
samt år 2040 en ligt Sta tis tik cent ra lens be -
folk ningsp rog nos. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 29.3.2024.

Ställ ningsst ruk tur. Ställ ningsst ruk tu ren jäm -
för re gio ner nas be folk ning ef ter verk sam -
het. Be folk nin gen är upp de lad i ar betsk raft
och be folk ning utan för ar betsk raft: des sa
två grup per är vi da re upp de la de i grup per
som me ra exakt besk ri ver verk sam he ten.

Be folk ningsst ruk tur och -prog nos. Be folk -
ningsst ruk tu ren och -prog no sen besk ri ver i
gro va ål dersg rup per bar nens, ar bets fö ras
och två pen sio närsg rup pers fak tis ka an tal
un der åren 2000 – 2022 och upps kat ta de
an tal för åren 2023 – 2040 en ligt Sta tis tik -
cent ra lens be folk ningsp rog nos. Till sam -
mans besk ri ver ål dersg rup per na också he la
kom mu nens invå na ran tal och invå na ran ta -
lets ut veck ling. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 29.3.2024.

Be folk nings fö ränd rin gar. In di ka torn besk ri -
ver vad kom mu nens be folk ning sut veck ling
for mas av på års nivå un der åren 1990 –
2021 och för hand supp gif ter för år 2023 en -
ligt Sta tis tik cent ra lens för hand supp gift. Fö -
ränd rin gar i be folk nin gen består av na tur lig
fol kök ning (föd da – dö da), net tofl ytt ning
mel lan kom mu ner (de som infl yt tat till kom -
mu nen – de som utfl yt tat från kom mu nen)
samt net toin vand ring (in vand ra re – ut vand -
ra re).

TEMA: BEFOLKNINGSPROGNOS

Grunds ce na rio ef ter ål dersg rupp. In di ka -
torn besk ri ver ut veck lin gen av be folk nin -
gens ål dersst ruk tur som ba se rar sig på
MDIs be folk ningsp rog nos, där be folk ning -
sut veck lin gens grunds ce na rio har be räk nats
fram till år 2040. Des su tom har tre al ter na ti -
va ut veck lings ba nor for mu le rats: ett in ter -
na tio na li se ringss ce na rio, ett ur ba ni se ringss -

ce na rio och ett utg les ningss ce na rio. Årets
2022 prog nos och prog no sens be räk nings -
mo del ler har upp da te rats med de se nas te
till gäng li ga upp gif ter na och där med har de
se nas te fö ränd rin gar na i be folk ning sut veck -
lin gens dy na mik beak tats. Läs mer om ge -
nom fö ran det av prog no sen och dess an ta -
gan den på ad res sen:
https://www.mdi.fi/ennuste2040/.

Grunds ce na riot. Ut veck ling en ligt grunds ce -
na riot i MDIs be folk ningsp rog nos som grun -
dar sig på 2010-ta lets ut veck ling.

Sce na riot för in ter na tio na li se ran de Fin land.
MDIs sce na rio för in ter na tio na li se ran de Fin -
land, där Fin lands flytt nings vins ter från ut -
lan det för vän tas att öka upp till me del nivån
av Sve ri ge på 2010-ta let (i förhål lan de till
be folk ning san ta let) fram till år 2040. De öv -
ri ga an ta gan de na mots va rar grunds ce na -
riot.

Sce na rier för be folk ningsp rog no sen. Tre
sce na rier för MDI:s be folk ningsp rog nos
jäm för skill na den av be folk nings fö ränd rin -
gen med grunds ce na riot.

ATTRAKTIONS KRAFTS DYNAMIK

Net tofl ytt ning mel lan kom mu ner. In di ka torn
besk ri ver ål dersg rupp vis skill na den mel lan
re gio nens in- och utfl ytt ning inom lan det på
års nivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 27.4.2023.

Net toin vand ring. In di ka torn besk ri ver ål -
dersg rupp vis skill na den mel lan in vand rin -
gen som rik tas till re gio nen och dem som
flyt tat utom lands från re gio nen (ut vand ring)
på års nivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 27.4.2023.

Be vil ja de bygg lov för bos tads bygg na der
per tu sen invå na re. In di ka torn besk ri ver an -
ta let bygg lov som ut fär das för bos tä der i
kom mu nen var je må nad i förhål lan de till
be folk nin gen i områ det per tu sen invå na re.
Förhål lan det gör det möj ligt att jäm fö ra oli -
ka områ den. Sta tis ti ken över bygg nads- och
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bos tadsp ro duk tio nen byg ger på kom mu -
ner nas bygg nads till syns myn dig he ters an -
mäl nin gar till Myn dig he ten för di gi ta li se ring
och be folk nings da ta om tillståndsp lik ti ga
byggp ro jekt och de ras bygg nadss ke den.
Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 25.4.2023.

Kvad rat me terp ris på gam la ak tie bos tä der.
In de xet besk ri ver ge noms nittsp ri set per
kvad rat me ter på gam la ak tie bos tä der som
sålts i kom mu nen på års nivå. Al la kän da
han del av gam la an dels lä gen he ter är ink lu -
de ra de. Det mås te beak tas att ef fek ten av
slump mäs sig va ria tion kan va ra stor på års -
nivå i små kom mu ner. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
20.5.2023.

TEMA: BAKGRUNDSUPPGIFTER OM
PERSONER SOM FLYTTAT

Ställ ningsst ruk tu ren av net tofl ytt nin gen av
per so ner i ar bets för ål der inom lan det.
Ställ ningsst ruk tu ren av net tofl ytt nin gen av
per so ner i ar bets för ål der inom lan det. In di -
ka torn besk ri ver net tofl ytt nin gen mel lan
kom mu ner en ligt verk sam het. Sta tis ti ken
om flytt ba se rar sig på upp gif ter som flyt tar -
na själv har gett. I öv ri ga ingår 0-14 -årin gar,
be vä rin gar, ci vilt jäns tep lik ti ga, pen sio nä rer
och öv ri ga per so ner utan för ar betsk raf ten.
Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 30.1.2024.

Net tofl ytt ning inom lan det en ligt ut bild -
ningsg rad. Net tofl ytt ning inom lan det en ligt
ut bild ningsg rad. In di ka torn besk ri ver net tof -
lytt nin gen mel lan kom mu ner en ligt ut bild -
ningsg rad. Sta tis ti ken om flytt ba se rar sig
på upp gif ter som flyt tar na själv har gett. I
den na in di ka tor in nehål ler läg re högs ko le -
nivån bå de den lägs ta och läg re högs ko le -
nivån. Hög re högs ko le nivån in nehål ler bå de
den hög re högs ko le nivån och fors ka rut bild -
nings nivån. And ra sta diet in nehål ler det
and ra sta diet el ler spe cia lyr ke sut bild nings -
nivån. Okän da ut bild nings nivåer ingår i
grup pen en bart grunds ko le nivå. Om det
finns mind re än 5 per so ner som utfl yt tat
från/infl yt tat till kom mu nen, är upp gif ter na
in te till gäng li ga. Den nästa annonserade

uppdateringstidpunkten är 30.1.2024.

Net tofl ytt ning inom lan det en ligt språk. Net -
tofl ytt ning inom lan det en ligt språk. In di ka -
torn besk ri ver net tofl ytt nin gen mel lan kom -
mu ner en ligt språkg rupp.

Net tofl ytt ning inom lan det en ligt in komstg -
rupp. Net tofl ytt ning inom lan det en ligt in -
komstg rupp. In di ka torn besk ri ver net tofl ytt -
nin gen mel lan kom mu ner en ligt in komstg -
rupp. In komstg rup pen med in ga in koms ter
alls ingår in te i den na gransk ning en ligt in -
komstg rupp. Upp gif ter om statss kat tep lik ti -
ga in koms ter ba se rar sig på upp gif ter i
Skat te för valt nin gens skat te da ta bas angåen -
de statss kat tep lik ti ga in koms ter. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
30.4.2024.

SYSSEL SÄTTNINGS DYNAMIK

Sys sel sätt nings gra den. Sys sel sätt ningsg ra -
den besk ri ver de i re gio nen bo sat ta sys sel -
sat ta 18-64 -årin gar nas an del i förhål lan de
till den 18-64 -åri ga be folk nin gen bo satt i
re gio nen.

An de len ar bets lö sa av ar betsk raf ten. Som
ar bets lös bet rak tas en ar bets sö kan de som
var ken står i ans täll nings förhål lan de el ler är
sys sel satt på hel tid som fö re ta ga re el ler i
eget ar be te så som av ses i 2 ka pit let av la -
gen om ut komsts kydd för ar bets lö sa och
som in te är stu de ran de på hel tid så som av -
ses i 2 ka pit let av la gen om ut komsts kydd
för ar bets lö sa. Som ar bets lös bet rak tas
också en som står i ans täll nings förhål lan de
som är per mit te rad på hel tid el ler vars re -
gel bund na vec koar bets tid är un der 4 tim -
mar. Hel tidss ko le le ver och -stu de ran de bet -
rak tas in te hel ler som ar bets lö sa un der lo -
ven. Till ar betsk raf ten ingår al la per so ner
som un der årets sis ta vec ka var sys sel sat ta
el ler ar bets lö sa. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 26.4.2023.

Sys sel sätt nings struk tur. Sys sel sätt ningsst ruk -
tu ren besk ri ver struk tu ren av kom mu nens
be folk ning med en upp del ning i ar bets lö sa,
sys sel sat ta och de som står utan för ar betsk -
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en som är of fi ciellt ar bets lö sa och i sys sel -
sat ta ingår per so ner som un der re fe rens -
vec kan har ar be tat minst en tim me och fått
lön el ler in komst för det. Al la and ra per so -
ner är utan för ar betsk raf ten.

Sys sel sätt nings ut veck lin gen. In di ka torn
besk ri ver fö ränd rin gen i an de len av sys sel -
sat ta 18-64 -årin gar som är bo sat ta i re gio -
nen i förhål lan de till den 18-64 -åri ga be -
folk nin gen som är bo satt i re gio nen jäm fört
med året 2000.

UTBILDNINGS- & VÄLFÄRDS DYNAMIK

Be folk nin gen ef ter ut bild nings nivå. In di ka -
torn utt ryc ker ut bild ningsst ruk tu ren av re -
gio nens be folk ning en ligt den högs ta exa -
men. I in di ka torn upp de las exa mi na i fem
oli ka klas ser: en bart grunds ko le nivå, and ra
sta diet samt lägs ta, läg re och hög re högs -
ko le nivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 24.11.2023.

An ta let grunds ko lee le ver. An ta let grunds ko -
lee le ver besk ri ver an ta let ele ver i grunds ko -
lan som är bo sat ta i kom mu nen på års nivå.
Fr.o.m. år 2020 grun dar sig upp gif ter na på
ut bild ningss ty rel sens in for ma tions re surs
Kos ki samt på upp gif ter från Ålands sta tis -
tik byrå och Eu ro pas ko lan i Hel sing fors.

Sjuk lig het sin dex. THL:s sjuk lig het sin dex
besk ri ver den ål derss tan dar di se ra de sjuk -
lig he ten hos re gio nens be folk ning som ett
in dex, där he la lan dets ge noms nitt är all tid
100. Ju mind re ta let är, des to fris ka re är be -
folk nin gen. I in de xet beak tas sju oli ka sjuk -
domsg rup per och fy ra oli ka be to nings vin -
kel, ur vil ka be ty del sen av sjuk do mar na be -
döms. Tids se rien upp da te ras år li gen, men
upp gif ter na be räk nas ret roak tivt på ba sis av
upp gif ter na av tre på va rand ra föl jan de år
så att t.ex. i årets 2022 upp gif ter har an vänts
upp gif ter från åren 2020–2022.

Mot ta ga re av grund läg gan de ut komsts töd
och mot ta gar nas an del av be folk nin gen. In -
di ka torn besk ri ver hur mån ga av re gio nens
invå na re och hur stor del av invå nar na mot -
tar grund läg gan de ut komsts töd på må -
nads nivå. Som mot ta ga re klas si fi ce ras en

per son, till vars hushåll har un der sta tis tik -
pe rio den be ta lats en er sätt ning som är stör -
re än noll. Mot ta gar nas an del av be folk nin -
gen har be räk nats ba se rat på FPAs be folk -
nings da ta. När mot ta gar nas an tal förb lir un -
der fy ra, vi sas upp gif ter na in te. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
8.5.2023.

FÖRETAGS DYNAMIK

Fö ränd rin gar i fö re tags verk sam het. In di ka -
torn besk ri ver nä ringsg rens vis an ta let nya
och ned lag da fö re tag ef ter den sam man -
lag da sum man av hu vud nä ringsg re nar som
upp levt störs ta fö ränd rin gar och öv ri ga hu -
vud nä ringsg re nar. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 13.7.2023.

Nya fö re tag. In di ka torn besk ri ver som ett
gli dan de 12 må na ders me del tal an ta let nya
fö re tag i kom mu nen i förhål lan de till 1000
invå na re. Pro por tio na li te ten möj lig gör en
jäm fö rel se av de mog ra fiskt oli ka re gio ner.
Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 13.7.2023.

Ut veck lin gen av fö re ta gens om sätt ning. In -
di ka torn besk ri ver på års nivå den re la ti va
ut veck lin gen av fö re ta gens om sätt ning.

Ar betsp lat ser i öpp na sek torn. In di ka torn
besk ri ver det sam man lag da an ta let av ar -
betsp lat ser i den pri va ta sek torn och fö re ta -
ga re på års nivå.

INKOMST DYNAMIK

Den eko no mis ka re gio nens BNP per invå na -
re. In di ka torn besk ri ver slut re sul ta ten till
mark nadsp ris av verk sam he ten av de in -
hems ka pro duk tion sen he ten i re gio nen be -
räk nat per invå na re. Som kom mu ner nas
vär de an vänds da ta på de eko no mis ka re -
gio ner nas nivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 29.11.2023.

Skat tein täk ter per invå na re. In di ka torn be -
rät tar det sam man lag da an ta let kom mu -
nals kat ter, sam fundss kat ter och öv ri ga skat -
ter be räk nat per invå na re på års nivå.
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Skat tein täk ter sam man lagt. Utt ryc ker sam -
man lagt kom mu nals kat ter, sam fundss kat ter
och öv ri ga skat ter som eu ro på års nivå.

Ge noms nitt sin koms ten och GI NI-koef fi cien -
ten. Ge noms nitt sin koms ten räk nas av de
sam man lag da källs kat tep lik ti ga in koms ter -
na (lön, pen sion sin komst, ar bets lös hets bid -
rag och öv ri ga skat tep lik ti ga so cial bid rag).
GI NI-koef fi cien ten är en in di ka tor som besk -
ri ver in komsts kill na der, och i fi gu ren an -
vänds till gäng li ga in koms ter. Ju stör re vär -
de GI NI-koef fi cien ten får, des to ojäm na re är
in koms ter na för de la de. Den nästa

annonserade uppdateringstidpunkten är
19.12.2023.

Lå nes tock €/invå na re. In di ka torn vi sar kom -
mu nens lå ne bestånd i eu ro per invå na re.
Lå ne bestån det de fi nie ras en ligt föl jan de:
Främ man de ka pi tal (erhåll na förs kott + le -
ve ran törss kul der + re sul tat reg le rin gar + öv -
ri ga skul der) i kom mu nens/sam kom mu nens
ba lans räk ning. Lå ne bestånd i en kom mun
el ler sam kom mun består av rän te bä ran de
främ man de ka pi tal.
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Om oss

MDI är en konsultbyrå för regional utveckling, som har
specialiserat sig på interaktiv utveckling av den

offentliga sektorn. Vi producerar sektorsövergripande
data till den offentliga förvaltningen som stöd till
beslutsfattande och kunskapsbaserad ledning. Vårt

specialområde är analyser och granskningar angående
regionernas utveckling som grundar sig på bl.a. statistik,
geo-, register- och enkätdata. Till våra tjänster hör också

strategiprocesser, undersökningar, utredningar,
utvärderingar samt workshops och intensiva
utvecklingsläger. Vårt team består av hängivna
specialister med mångsidiga bakgrunder.

Robonomist bygger en skalbar
programvarurobotik för automatisering av
kunskapsarbete. Robotarna i Robonomist
plattform samlar och analyserar data och
producerar publiceringsfärdiga dokument i
olika former på grundval av den. Robonomist
programvarurobotar kan enkelt användas till

olika syften och olika sektorer.

Kontaktuppgifter:

MDI Seinäjoki
Keskuskatu 10 C 18, 2:a vån.

Anbudsförfaranden:
tommi.ranta@mdi.fi

Robonomist
Lappviksgatan 16
00180 Helsingfors
Anbudsförfaranden:
juha@robonomist.com
otto@robonomist.com


