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Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,5
procent under januari-juni 2014
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,5 procent under januari-juni 2014 jämfört
med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 3,4 procent
medan statsandelarna minskade med 0,9 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader
minskademed 0,9 procent. 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

0,96 1085,14 594Verksamhetsintäkter totalt

1,05 6706,41 812Försäljningsintäkter

-0,95 6481,518 820Verksamhetskostnader totalt

-1,92 750-0,06 907Löneutgifter

1,61 9691,78 411Köp av tjänster

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari-juni med 1,5 procent och
verksamhetsintäkter med 5,1 procent från motsvarande period året innan. Den största posten av
verksamhetskostnaderna, köp av tjänster, steg med 1,7 procent. Löneutgifterna höll samma nivå som året
innan. Understödsutgifterna ökade med 3,5 procent och utgifterna för material, förnödenheter och varor
minskade med 3,9 procent. Den största posten av verksamhetens intäkter, försäljningsintäkterna, steg med
6,4 procent. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen minskade med 9,0
procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 1,0 miljarder euro för investeringar, vilket var 5,1 procent mer
än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av
kvartalet 13,1 miljarder euro. Detta var en ökning från utgången av föregående kvartal med 0,5 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.08.2014
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Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, minskade med 0,9 procent jämfört med året
innan. Löneutgifterna, som utgjorde samkommunernas största utgiftspost, minskade med 1,9 procent.
Lånestocken, exkl. affärsverk, sjönk med 0,7 procent från föregående kvartal och uppgick till 3,0 miljarder
euro i slutet av juni. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom lokalförvaltningen ökade med
4,1 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

1–2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %20132014Förändring, %20132014

Resultaträkning:

0,96 0556 1085,14 3734 594Verksamhetsintäkter

1,05 6135 6706,41 7031 812Därav: Försäljningsintäkter

0,82052073,0809834Avgiftsintäkter

-0,95 6985 6481,518 54718 820Verksamhetskostnader

-2,42 2172 164-0,45 2605 238Därav: Löner och arvoden

-0,25875861,31 6481 669Lönebikostnader

-0,55725692,25 1635 277Köp av kundtjänster

2,51 3651 4000,73 1123 134Köp av övriga tjänster

-2,6673656-3,9826794Material, förnödenheter och varor

-0,164643,51 1541 195Understöd

28,53604630,3-14 035-14 078= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

...3,410 17610 522Skatteinkomster

...-0,94 2324 194Statsandelar

-4,322-2,29896Ränteintäkter

14,078-6,6339317Övriga finansiella intäkter

3,146482,18486Räntekostnader

-8,11211-16,51513Övriga finansiella kostnader

33,231141433,9711953= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

-10,03483135,19541 002Investeringsutgifter totalt

-5,12524-16,1235197Investeringsinkomster totalt

Lån:

2,32 9102 9777,012 25113 104Lånestock, 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 €

KvartalÅrPostRegion

0,004 3734 37322013VerksamhetsintäkterKommuner

0,0-26 5216 5233

0,009 1109 1104

-0,3-72 1042 11112014

0,0618 54718 54122013Verksamhetskostnader

0,0-427 82327 8273

0,0037 78137 7814

-0,1-68 9858 99112014

0,11012 25112 24022013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,22812 22812 2003

0,1713 15913 1524

0,1713 03913 03212014

0,006 0556 05522013VerksamhetsintäkterSamkommuner

0,008 9838 9833

0,0-211 96811 9704

-0,1-23 0033 00512014

0,0-25 6985 70122013Verksamhetskostnader

0,008 5388 5383

-0,1-611 27511 2814

-0,1-22 7092 71212014

0,122 9102 90922013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,002 9692 9693

0,9252 8732 8474

0,002 9982 99812014
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