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Karleby
Befolkningsdynamik

förhandsuppgift

Födda

förhandsuppgift

förhandsuppgift

48 068 ( ⬆ )

30 ( ⬇ )

-9 ( ⬇ )

11/2022

11/2022

11/2022

Beviljade
bygglov,
bostäder

Kvadratmeterpris
på gamla
aktiebostäder

glidande årssumma

€

156 ( ⬇ )

1 787 ( ⬇ )

Den totala
nettoflyttingen

39 ( ⬇ )
11/2022

Sysselsättningsdynamik

10/2022

Attraktionskraftsdynamik

Sysselsättnings- Den ekonomiska
graden
försörjningskvoten

7,7 % ( ⬆ )

74,9 ( ⬆ )

139,5 ( ⬇ )

11/2022

2021

2021

Elever i
grundskolans
första årsklass

20,3 % ( ⬆ )

2,3 % ( ⬆ )

654 ( ⬆ )

2021

12/2022

2021

dynamik

förhandsuppgift

2021

Andelen
arbetslösa av
arbetskraften

Mottagare av
Högskoleutbildade grundläggande
utkomststöd

Företags-

Naturlig
folkökning

Befolkning

dynamik

milj. €

Den öppna
sektorns andel av
arbetsplatserna

73 ( ⬇ )

3 723 ( ⬆ )

64,6 % ( ⬇ )

Q2/2022

2021

2020

Nya
företag

Företagens
omsättning

Utbildnings& välfärds-

Den ekonomiska
regionens BNP

Skatteintäkter
sammanlagt

€/invånare

milj. €

41 817 ( ⬆ )

212,2 ( ⬆ )

4 762 ( ⬇ )

2020

2021

2021

Lånestock
€/invånare

Inkomstdynamik
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Befolkningsdynamik

48 068

+0,1 % / +0,2 %

30

-9
Naturlig
folkökning

-6

Befolkning

Födda

förhandsuppgift

förhandsuppgift

11/2022 ( mån / årlig förändring )

11/2022 ( månatlig förändring )

-5

förhandsuppgift
11/2022 ( månatlig förändring )

I november 2022 var folkm ängdens
förhandsuppg ift 48 068 personer. I
november 2022 finns det 1 012 kvinnor för varje 1000 män. I november
2022 var den naturlig a bef olkningsökning en -9 (födda 30 och döda 39). År
2021 var 3,9 % av bef olkning en personer med främm ande språk och i Mellersta Österbotten var talet 3,3 %. År
2020 var tätortsgraden 88,4 % när talet i Mellersta Österbotten var 79,5 %.

Åldersstruktur

Ställningsstruktur

Befolkningsstruktur och -prognos

Befolkningsförändringar

2000 – 2040

2000 – 2040

2021

1990 – 11/2022
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Tema: Befolkningsprognos

46 828

74,6

26 821

Befolkningsprognos

Den ekonomiska
försörjningskvoten

Antalet pers. i
arbetsför ålder

-0,3 %

enligt grundscenariot
2040 ( ändring jmft. med år 2021 )

+5,3 %

-4,3 %

enligt grundscenariot

enligt grundscenariot

2040 ( ändring jmft. med år 2021 )

2040 ( ändring jmft. med år 2021 )

I Karleby minskar bef olkning en med 1
081 personer fram till år 2040 i
grundscenariot (-2,3 %; Mellersta Österbotten: -6 %). I urbaniseringsscenariot minskar bef olkning en med 1 827
pers. under samm a tidsp eriod (-3,8 %;
Mellersta Österbotten: -7,4 %) och i
utglesningsscenariot minskar bef olkning en med 520 pers. (-1,1 %; Mellersta Österbotten: -5,3 %), och i internationaliseringsscenariot ökar bef olkning en med 694 pers. (+1,4 %; Mellersta Österbotten: -2,6 %). Enligt
grundscenariot minskar med 2 907
personer och motsvarande ökar med
1 826 personer.

Grundscenario efter åldersgrupp

Grundscenariot

Scenariot för internationaliserande
Finland

Scenarier för befolkningsprognosen

2010 – 2040

2021 – 2040

2021 – 2040

2025 – 2040
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Tema: Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat

-1

23

+99,2 %

+387,5 %

Nettoflyttningen av
sysselsatta

Nettoflyttningen av
högutbildade

mellan kommuner
2020 ( årlig förändring )

mellan kommuner
2020 ( årlig förändring )

-38

-40,7 %

Nettomigration,
personer som talar
inhemska språk
mellan kommuner

2021 ( årlig förändring )

År 2020 var Karlebys nettoflyttning
gällande studenter -65 personer, och
enligt utbildningsgrad kom den störstä flyttningsvinsten från grupp en högre högskolenivå. År 2021 flyttade 1
506 finsk- eller svenskspråkig a personer till Karleby och motsvarande flyttade 1 544 finsk- eller svenskspråkig a
personer bort från Karleby. Till Karleby flyttade år 2020 mest personer
som hörde till inkomstklassen 12 000 16 999 (194 personer) och lämnades
också mest av personer som hörde till
inkomstklassen 12 000 - 16 999 (204
personer).

Ställningsstrukturen av nettofly ttningen av
personer i
arbetsför ålder inom landet
2010 – 2020

Nettoflyttning inom landet
enligt utbildningsgrad

Nettoflyttning inom
landet enligt språk

Nettoflyttning inom landet enligt
inkomstgrupp

2010 – 2021

2010 – 2020

2010 – 2020

Karlebys kommunkort

5 / 15

mon den 9. januari 2023

Attraktionskraftsdynamik

39

156

1 787

Den totala
nettoflyttingen

Beviljade bygglov,
bostäder

Kvadratmeterpris
på gamla aktiebostäder

förhandsuppgift
11/2022 ( månatlig förändring )

glidande årssumma
10/2022 ( årlig förändring )

€
2021 ( årlig förändring )

-2

-40,9 %

-0,2 %

År 2021 flyttade man från Karleby
mest till Norra Österbotten. I nettoflyttning en mellan komm uner kom
den största vinsten från Jakobstad och
den största förlusten var till Tamm erfors. Av landskap en kom den största
vinsten från Mellersta Österbotten och
den största förlusten var till Nyland. År
2021 var den största flyttningsvinsten
25–29-åring ar (45 personer) och största flyttningsf örlusten var 20–24-åring ar
(122 personer). År 2020 var andelen
personer som arbetar i sin bostadsregion 87,5 %.

Nettoflyttning mellan kommuner

Nettoinvandring

Beviljade bygglov för bostadsbyggnader
per tusen invånare

Kvadratmeterpris på gamla aktiebostäder

2010 – 2022

2016 – 2022

2010 – 2022

2015 – 2021
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Sysselsättningsdynamik

7,7 %

+0,2 %-enh.

74,9

+1,9 %-enh.

139,5

Andelen arbetslösa av
arbetskraften

Sysselsättningsgraden

Den ekonomiska
försörjningskvoten

11/2022 ( månatlig förändring )

2021 ( årlig förändring )

2021 ( årlig förändring )

-3,1 %

Karlebys arbetsplatssuffi ciens, dvs.
förhållandet mellan reg ionens bef olkning och arbetsplatser, var 105,5 % år
2020. Ungdomsarbetslöshetsgraden
var 13,3 % år 2021. I november 2022
var det 2,7 % som varit arbetslösa utan
avbrott i 12 mån eller längre. Den breda arbetslöshetsgraden som omf attar
samm anlagt arbetslösa och de som
deltar i tjänster var i november 2022
12,1 %.

Sysselsättningsgraden

Andelen arbetslösa av arbetskraften

Sysselsättningsstruktur

Sysselsättningsutvecklingen

2000 – 2021

1990 – 2021

2015 – 2022

2000 – 2021
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Kommunförsökets indikatorer

392
-23,4 %
Lediga
jobb

i slutet av månaden

1 686

32,4 %

Arbetslösa
arbetssökande

Arbetslöshetens inflöde

-0,7 %

-1,4 %-enh.

till över 3 mån. arbetslöshet

11/2022 ( förändring från ett år sedan
11/2022 ( förändring från ett år sedan ) 11/2022 ( förändring från ett år sedan )
)

I november 2022 fanns det 451 nya
ledig a jobb i Karleby och antalet
minskade med 22,1 % jämf ört med
för ett år sedan. I Mellersta Österbotten var det motsvarande talet 565 och
talet minskade med 17,2 %. I november 2022 var aktiveringsgraden 36,4
% och angående under 25-åring ar
27,4 %, när hela Mellersta Österbotten
aktiveringsgrad var 37 % och angående under 25-åring ar 31,4 %. I november 2022 fanns det 135 utländska arbetslösa arbetssökande och antalet
växte med 73,1 % jämf ört med ett år
sedan. Mellersta Österbottens tal var
fortf arande 154 och antalet växte med
57,1 %.

Lediga jobb i slutet av månaden

Arbetslösa arbetssökande

Arbetslöshetens inflöde
till över 12 mån. arbetslöshet

Karlebys andel av arbetsmarknadsstödet som
delfinansieras av kommunen
2019 – 2022

2019 – 2022

2019 – 2022

2019 – 2022
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Utbildnings- & välfärdsdynamik

20,3 %
+0,7 %-enh.

Högskoleutbildade
2021 ( årlig förändring )

2,3 %

654

Mottagare av
grundläggande
utkomststöd

Elever i grundskolans
första årsklass

+0,2 %-enh.

12/2022 ( månatlig förändring )

+4,5 %

2021 ( årlig förändring )

År 2021 hade 25,5 % av bef olkning en
i Karleby enbart grundskoleexam en,
medan det motsvarande talet i Mellersta Österbotten var 27,4 %. År 2021
var 22,2 % av bef olkning en 18 år eller
yngre, som i Mellersta Österbotten. År
2021 hade barnskyddsanm älan gjorts
om 12,9 % av barn under 18 år. Talet
växte med 108,1 % jämf ört med föregående året.

Befolkningen efter utbildningsnivå

Antalet grundskoleelever

Sjuklighetsindex

Mottagare av grundläggande utkomststöd
och mottagarnas andel av befolkningen
2017 – 2022

2021

2010 – 2019

2011 – 2021
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Företagsdynamik

73
-5

3 723

64,6 %

Företagens
omsättning

Den öppna
sektorns andel av
arbetsplatserna

+11 %

Nya
företag
Q2/2022 ( kvartalsförändring )

milj. €
2021 ( årlig förändring )

-1 %-enh.

2020 ( årlig förändring )

I december 2022 fanns det 3 115 företag ens arbetsställen. Den största näringsgrenen var detaljhandel. Av arbetsställena var 83 % arbetsställen
med under 5 personer, 8 % med 5-9
personer, och 9 % med 10 eller flera
personer. Det fanns 73 nya och 42
nedlagda företag under årets 2022
andra kvartal. År 2020 var den öppna
sektorns andel av arbetsplatserna den
101:e minsta i Finland.

Förändringar i företagsverksamhet

Nya företag

Utvecklingen av företagens omsättning

Arbetsplatser i öppna sektorn

2015 – 2022

2014 – 2021

2013 – 2022

2010 – 2020
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Inkomstdynamik

41 817

212,2

4 762

Den ekonomiska
regionens BNP

Skatteintäkter
sammanlagt

Lånestock

€/invånare
2020 ( årlig förändring )

milj. €
2021 ( årlig förändring )

+1 %

+5,1 %

-7,6 %

€/invånare
2021 ( årlig förändring )

Karlebys skatteintäkter var 212,2 milj.
euro år 2021 och skatteintäkterna växte med 5,1 % i jämf örelse med fjolåret. År 2021 var lånestocken per invånare 4 762 euro vilken var den 58:e
största i Finland. År 2023 är komm unala skattesatsen i Karleby 8,9 %, vilket är
den 14:e minsta (/30) i Finland.

Den ekonomiska regionens BNP per
invånare

Skatteintäkter per invånare

Skatteintäkter sammanlagt

Genomsnittsinkomsten
och GINI-koefficienten

2000 – 2021

2005 – 2020

2010 – 2021

2015 – 2021
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Informationsinnehåll
BEFOLKNINGSDYNAMIK
Åldersstruktur. Indikatorn beskriver åldersstrukturen av kommunens befolkning i
femåråldersgrupper åren 2000 och 2021
samt år 2040 enligt Statistikcentralens befolkningsprognos. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 31.3.2023.
Ställningsstruktur. Ställningsstrukturen jämför regionernas befolkning efter verksamhet. Befolkningen är uppdelad i arbetskraft
och befolkning utanför arbetskraft: dessa
två grupper är vidare uppdelade i grupper
som mera exakt beskriver verksamheten.
Befolkningsstruktur och -prognos. Befolkningsstrukturen och -prognosen beskriver i
grova åldersgrupper barnens, arbetsföras
och två pensionärsgruppers faktiska antal
under åren 2000 – 2021 och uppskattade
antal för åren 2022 – 2040 enligt Statistikcentralens befolkningsprognos. Tillsammans beskriver åldersgrupperna också hela
kommunens invånarantal och invånarantalets utveckling. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 31.3.2023.
Befolkningsförändringar. Indikatorn beskriver vad kommunens befolkningsutveckling
formas av på årsnivå under åren 1990 –
2021 och förhandsuppgifter för år 2022 enligt Statistikcentralens förhandsuppgift. Förändringar i befolkningen består av naturlig
folkökning (födda – döda), nettoflyttning
mellan kommuner (de som inflyttat till kommunen – de som utflyttat från kommunen)
samt nettoinvandring (invandrare – utvandrare).
TEMA: BEFOLKNINGSPROGNOS
Grundscenario efter åldersgrupp. Indikatorn beskriver utvecklingen av befolkningens åldersstruktur som baserar sig på
MDIs befolkningsprognos, där befolkningsutvecklingens grundscenario har beräknats
fram till år 2040. Dessutom har tre alternativa utvecklingsbanor formulerats: ett internationaliseringsscenario, ett urbaniseringss-

cenario och ett utglesningsscenario. Årets
2022 prognos och prognosens beräkningsmodeller har uppdaterats med de senaste
tillgängliga uppgifterna och därmed har de
senaste förändringarna i befolkningsutvecklingens dynamik beaktats. Läs mer om genomförandet av prognosen och dess antaganden på adressen:
https://www.mdi.fi/ennuste2040/.
Grundscenariot. Utveckling enligt grundscenariot i MDIs befolkningsprognos som grundar sig på 2010-talets utveckling.
Scenariot för internationaliserande Finland.
MDIs scenario för internationaliserande Finland, där Finlands flyttningsvinster från utlandet förväntas att öka upp till medelnivån
av Sverige på 2010-talet (i förhållande till
befolkningsantalet) fram till år 2040. De övriga antagandena motsvarar grundscenariot.
Scenarier för befolkningsprognosen. Tre
scenarier för MDI:s befolkningsprognos
jämför skillnaden av befolkningsförändringen med grundscenariot.
TEMA: BAKGRUNDSUPPGIFTER OM
PERSONER SOM FLYTTAT
Ställningsstrukturen av nettoflyttningen av
personer i arbetsför ålder inom landet.
Ställningsstrukturen av nettoflyttningen av
personer i arbetsför ålder inom landet. Indikatorn beskriver nettoflyttningen mellan
kommuner enligt verksamhet. Statistiken
om flytt baserar sig på uppgifter som flyttarna själv har gett. I övriga ingår 0-14 -åringar,
beväringar, civiltjänstepliktiga, pensionärer
och övriga personer utanför arbetskraften.
Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 30.4.2023.
Nettoflyttning inom landet enligt utbildningsgrad. Nettoflyttning inom landet enligt
utbildningsgrad. Indikatorn beskriver nettoflyttningen mellan kommuner enligt utbildningsgrad. Statistiken om flytt baserar sig
på uppgifter som flyttarna själv har gett. I
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denna indikator innehåller lägre högskolenivån både den lägsta och lägre högskolenivån. Högre högskolenivån innehåller både
den högre högskolenivån och forskarutbildningsnivån. Andra stadiet innehåller det
andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivån. Okända utbildningsnivåer ingår i
gruppen enbart grundskolenivå. Om det
finns mindre än 5 personer som utflyttat
från/inflyttat till kommunen, är uppgifterna
inte tillgängliga. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 30.4.2023.
Nettoflyttning inom landet enligt språk. Nettoflyttning inom landet enligt språk. Indikatorn beskriver nettoflyttningen mellan kommuner enligt språkgrupp.
Nettoflyttning inom landet enligt inkomstgrupp. Nettoflyttning inom landet enligt inkomstgrupp. Indikatorn beskriver nettoflyttningen mellan kommuner enligt inkomstgrupp. Inkomstgruppen med inga inkomster
alls ingår inte i denna granskning enligt inkomstgrupp. Uppgifter om statsskattepliktiga inkomster baserar sig på uppgifter i
Skatteförvaltningens skattedatabas angående statsskattepliktiga inkomster. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
30.4.2023.
ATTRAKTIONSKRAFTSDYNAMIK
Nettoflyttning mellan kommuner. Indikatorn
beskriver åldersgruppvis skillnaden mellan
regionens in- och utflyttning inom landet på
årsnivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 26.1.2023.
Nettoinvandring. Indikatorn beskriver åldersgruppvis skillnaden mellan invandringen som riktas till regionen och dem som
flyttat utomlands från regionen (utvandring)
på årsnivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 26.1.2023.
Beviljade bygglov för bostadsbyggnader
per tusen invånare. Indikatorn beskriver antalet bygglov som utfärdas för bostäder i
kommunen varje månad i förhållande till
befolkningen i området per tusen invånare.
Förhållandet gör det möjligt att jämföra oli-
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ka områden. Statistiken över byggnads- och
bostadsproduktionen bygger på kommunernas byggnadstillsynsmyndigheters anmälningar till Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdata om tillståndspliktiga
byggprojekt och deras byggnadsskeden.
Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 25.1.2023.
Kvadratmeterpris på gamla aktiebostäder.
Indexet beskriver genomsnittspriset per
kvadratmeter på gamla aktiebostäder som
sålts i kommunen på årsnivå. Alla kända
handel av gamla andelslägenheter är inkluderade. Det måste beaktas att effekten av
slumpmässig variation kan vara stor på årsnivå i små kommuner. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
20.5.2023.
SYSSELSÄTTNINGSDYNAMIK
Sysselsättningsgraden. Sysselsättningsgraden beskriver de i regionen bosatta sysselsatta 18-64 -åringarnas andel i förhållande
till den 18-64 -åriga befolkningen bosatt i
regionen.
Andelen arbetslösa av arbetskraften. Som
arbetslös betraktas en arbetssökande som
varken står i anställningsförhållande eller är
sysselsatt på heltid som företagare eller i
eget arbete så som avses i 2 kapitlet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och
som inte är studerande på heltid så som avses i 2 kapitlet av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa. Som arbetslös betraktas
också en som står i anställningsförhållande
som är permitterad på heltid eller vars regelbundna veckoarbetstid är under 4 timmar. Heltidsskolelever och -studerande betraktas inte heller som arbetslösa under loven. Till arbetskraften ingår alla personer
som under årets sista vecka var sysselsatta
eller arbetslösa. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 24.1.2023.
Sysselsättningsstruktur. Sysselsättningsstrukturen beskriver strukturen av kommunens
befolkning med en uppdelning i arbetslösa,
sysselsatta och de som står utanför arbetsk-
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en som är officiellt arbetslösa och i sysselsatta ingår personer som under referensveckan har arbetat minst en timme och fått
lön eller inkomst för det. Alla andra personer är utanför arbetskraften.
Sysselsättningsutvecklingen. Indikatorn
beskriver förändringen i andelen av sysselsatta 18-64 -åringar som är bosatta i regionen i förhållande till den 18-64 -åriga befolkningen som är bosatt i regionen jämfört
med året 2000.
KOMMUNFÖRSÖKETS INDIKATORER
Lediga jobb i slutet av månaden. Arbetsoch näringsministeriet sammanställer uppgiften om lediga jobb som erhålls från arbetsförmedlingsstatistiken och som innehåller uppgifter om lediga jobb som arbetsgivare anmält till arbetsoch näringsbyråerna.
Lediga jobb -indikatorn beskriver antalet lediga jobb i slutet av månaden. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
24.1.2023.
Arbetslösa arbetssökande. Indikatorn beskriver alla arbetssökande i regionen och separat under 25-åriga arbetslösa arbetssökande. En arbetssökande som varken står i
anställningsförhållande eller är sysselsatt på
heltid som företagare eller i eget arbete så
som avses i 2 kapitlet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte är
studerande på heltid så som avses i 2 kapitlet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Som arbetslös betraktas också en som
står i anställningsförhållande som är permitterad på heltid eller vars regelbundna veckoarbetstid är under 4 timmar. Heltidsskolelever och -studerande betraktas inte heller
under loven som arbetslösa. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
24.1.2023.
Arbetslöshetens inflöde till över 12 mån. arbetslöshet. Indikatorn beskriver procentandelen av dem som överskridit 12 månaders
arbetslöshet av alla arbetslöshetsperioder
som börjat 12 månader tidigare under rapporteringsperioden. De som varit arbetslösa för ett år eller längre ingår i långtidsar-
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betslösa. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 24.1.2023.
Karlebys andel av arbetsmarknadsstödet
som delfinansieras av kommunen. Indikatorn beskriver kommunens andel av arbetsmarknadsstödet i euro. Med arbetsmarknadsstödet tryggas försörjningen av arbetssökande. Det är avsedd för arbetslösa som
kommer in på arbetsmarknaden för första
gången eller som inte har arbetat tillräckligt
länge, dvs. uppfyller inte arbetsvillkoret och
för arbetslösa som inte längre kan erhålla
grunddagpenning eller inkomstrelaterad
dagpenning eftersom maximitiden för deras erhållande har uppfyllts.
UTBILDNINGS- & VÄLFÄRDSDYNAMIK
Befolkningen efter utbildningsnivå. Indikatorn uttrycker utbildningsstrukturen av regionens befolkning enligt den högsta examen. I indikatorn uppdelas examina i fem
olika klasser: enbart grundskolenivå, andra
stadiet samt lägsta, lägre och högre högskolenivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 24.11.2023.
Antalet grundskoleelever. Antalet grundskoleelever beskriver antalet elever i grundskolan som är bosatta i kommunen på årsnivå.
Fr.o.m. år 2020 grundar sig uppgifterna på
utbildningsstyrelsens informationsresurs
Koski samt på uppgifter från Ålands statistikbyrå och Europaskolan i Helsingfors.
Sjuklighetsindex. THL:s sjuklighetsindex
beskriver den åldersstandardiserade sjukligheten hos regionens befolkning som ett
index, där hela landets genomsnitt är alltid
100. Ju mindre talet är, desto friskare är befolkningen. I indexet beaktas sju olika sjukdomsgrupper och fyra olika betoningsvinkel, ur vilka betydelsen av sjukdomarna bedöms. Tidsserien uppdateras årligen, men
uppgifterna beräknas retroaktivt på basis av
uppgifterna av tre på varandra följande år
så att t.ex. i årets 2022 uppgifter har använts
uppgifter från åren 2020–2022.
Mottagare av grundläggande utkomststöd
och mottagarnas andel av befolkningen. In-
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ikatorn beskriver hur många av regionens
invånare och hur stor del av invånarna mottar grundläggande utkomststöd på månadsnivå. Som mottagare klassificeras en
person, till vars hushåll har under statistikperioden betalats en ersättning som är större än noll. Mottagarnas andel av befolkningen har beräknats baserat på FPAs befolkningsdata. När mottagarnas antal förblir under fyra, visas uppgifterna inte. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
8.2.2023.
FÖRETAGSDYNAMIK
Förändringar i företagsverksamhet. Indikatorn beskriver näringsgrensvis antalet nya
och nedlagda företag efter den sammanlagda summan av huvudnäringsgrenar som
upplevt största förändringar och övriga huvudnäringsgrenar.
Nya företag. Indikatorn beskriver som ett
glidande 12 månaders medeltal antalet nya
företag i kommunen i förhållande till 1000
invånare. Proportionaliteten möjliggör en
jämförelse av demografiskt olika regioner.
Utvecklingen av företagens omsättning. Indikatorn beskriver på årsnivå den relativa
utvecklingen av företagens omsättning. Den
nästa annonserade uppdateringstidpunkten
är 3.3.2023.
Arbetsplatser i öppna sektorn. Indikatorn
beskriver det sammanlagda antalet av arbetsplatser i den privata sektorn och företagare på årsnivå.
INKOMSTDYNAMIK
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Den ekonomiska regionens BNP per invånare. Indikatorn beskriver slutresultaten till
marknadspris av verksamheten av de inhemska produktionsenheten i regionen beräknat per invånare. Som kommunernas
värde används data på de ekonomiska regionernas nivå. Den nästa annonserade
uppdateringstidpunkten är 29.11.2023.
Skatteintäkter per invånare. Indikatorn berättar det sammanlagda antalet kommunalskatter, samfundsskatter och övriga skatter beräknat per invånare på årsnivå.
Skatteintäkter sammanlagt. Uttrycker sammanlagt kommunalskatter, samfundsskatter
och övriga skatter som euro på årsnivå.
Genomsnittsinkomsten och GINI-koefficienten. Genomsnittsinkomsten räknas av de
sammanlagda källskattepliktiga inkomsterna (lön, pensionsinkomst, arbetslöshetsbidrag och övriga skattepliktiga socialbidrag).
GINI-koefficienten är en indikator som beskriver inkomstskillnader, och i figuren används tillgängliga inkomster. Ju större värde GINI-koefficienten får, desto ojämnare är
inkomsterna fördelade. Den nästa
annonserade uppdateringstidpunkten är
19.12.2023.
Lånestock €/invånare. Indikatorn visar kommunens lånebestånd i euro per invånare.
Lånebeståndet definieras enligt följande:
Främmande kapital (erhållna förskott + leverantörsskulder + resultatregleringar + övriga skulder) i kommunens/samkommunens
balansräkning. Lånebestånd i en kommun
eller samkommun består av räntebärande
främmande kapital.
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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
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