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Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 2,5
procent under januari-mars 2014
Kommunernas verksamhetskostnader ökade måttfullt med 2,5 procent under januari-mars 2014
jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 4,5
procent medan statsandelarna minskade med 1,3 procent. Samkommunernas
verksamhetskostnader låg på samma nivå som året innan. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för
vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro

SamkommunerKommuner

Förändring, %TotaltFörändring, %Totalt

1,03 00510,62 111Verksamhetsintäkter totalt

0,72 7908,1841Försäljningsintäkter

0,02 7122,58 991Verksamhetskostnader totalt

-0,91 3090,63 295Löneutgifter

1,99382,34 032Köp av tjänster

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari-mars med 2,5 procent och
verksamhetsintäkter med 10,6 procent från motsvarande period året innan. Den största kostnadsposten,
köp av tjänster, steg med 2,3 procent. Av verksamhetskostnaderna ökade löneutgifterna med 0,6 och
understödsutgifterna med 4,9 procent. Utgifterna för material, förnödenheter och varor minskade med 5,7
procent. Den största posten av verksamhetens intäkter, försäljningsintäkterna, steg med 8,1 procent.
Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen minskade med 9,8 procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 0,4 miljarder euro för investeringar, vilket var 11,3 procent mer
än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av
kvartalet 13,0 miljarder euro. Detta var en minskning från utgången av föregående år med 1,0 procent.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, var på samma nivå som under motsvarande
period året innan. Löneutgifterna, samkommunernas största utgiftspost, minskade med 0,9 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.05.2014
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Lånestocken, exkl. affärsverk, steg med 2,0 procent från föregående kvartal och uppgick till 3,0 miljarder
euro i slutet av mars. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom lokalförvaltningen ökade med
5,0 procent.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som
beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland
och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära
och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är
inte direkt jämförbaramed de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas
ekonomi som publiceras under maj–juni.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

1:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %20132014Förändring, %20132014

Resultaträkning:

1,02 9773 00510,61 9072 111Verksamhetsintäkter

0,72 7712 7908,1778841Därav: Försäljningsintäkter

1,9991011,0382386Avgiftsintäkter

0,02 7112 7122,58 7688 991Verksamhetskostnader

-1,31 0431 0290,12 5032 506Därav: Löner och arvoden

0,32792802,3771789Lönebikostnader

-0,42632621,62 5212 561Köp av kundtjänster

2,86586763,41 4221 471Köp av övriga tjänster

-1,1332328-5,7400378Material, förnödenheter och varor

-0,231304,9544571Understöd

10,42672950,2-6 805-6 822= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

.004,55 1275 357Skatteinkomster

.00-1,32 1212 094Statsandelar

5,811-5,42625Ränteintäkter

42,922-17,79377Övriga finansiella intäkter

5,02122-3,53332Räntekostnader

-0,36631,845Övriga finansiella kostnader

11,324327032,1525694= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

-2,714213811,3357398Investeringsutgifter totalt

-86,6203-44,211564Investeringsinkomster totalt

Lån:

5,42 8442 9988,612 00113 032Lånestock, i slutet av kvartalet
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Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

Revidering, %Revidering,
mn €

Senaste
offentliggörandet,
mn €

1:a
offentliggörandet,
mn €

-0,7-131 9071 9211:a kvartalet2013VerksamhetsintäkterKommuner

0,014 3744 3732:a kvartalet

0,0-26 5216 5233:e kvartalet

0,009 1109 1104:e kvartalet

-0,4-388 7688 8061:a kvartalet2013Verksamhetskostnader

0,0718 54818 5412:a kvartalet

0,0-427 82327 8273:e kvartalet

0,0037 78137 7814:e kvartalet

1,011412 00111 8861:a kvartalet2013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,0212 24212 2402:a kvartalet

0,0012 20012 2003:e kvartalet

0,1713 15913 1524:e kvartalet

-0,5-162 9772 9921:a kvartalet2013VerksamhetsintäkterSamkommuner

0,3196 0746 0552:a kvartalet

0,008 9838 9833:e kvartalet

0,0411 97411 9704:e kvartalet

5,01292 7112 5821:a kvartalet2013Verksamhetskostnader

0,165 7075 7012:a kvartalet

0,008 5388 5383:e kvartalet

0,0011 28111 2814:e kvartalet

0,002 8442 8441:a kvartalet2013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,122 9102 9092:a kvartalet

0,002 9692 9693:e kvartalet

0,9252 8732 8474:e kvartalet
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