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Ökningen av kommunernas lånestock avtog år 2014
Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var 14,9 miljarder euro i
slutet av år 2014. Jämfört med föregående år avtog ökningen och var 7,9 procent. Kommunernas
årsbidrag försvagades med 1,6 procent, vilket bl.a. berodde på att statsandelarna minskade
med 1,3 procent. Däremot ökade kommunernas verksamhetskostnader mycket moderat, med
1,0 procent jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över
kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från
304 kommuner och 146 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock i
kommunerna i Fasta Finland 2003–2014*

*Bokslutsprognoser

Kommunernas verksamhetsbidrag försvagades mindre än året innan, med bara 1,5 procent, tack vare att
ökningen av verksamhetskostnader avtog. Ökningen av kommunernas skattefinansiering, dvs. statsandelar
och skatteinkomster, avtog till 1,4 procent från året innan. Tillväxten för kommunernas statsandelar bröts,
då de minskade med 105 miljoner euro från året innan. Ökningen av skatteinkomster med 516 miljoner

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 11.2.2015
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euro bibehöll dock utvecklingen av skattefinansieringen svagt positiv. Ökningen av skatteinkomster var
dock betydligt mindre än föregående år, då den var 1,3 miljarder euro. Av alla kommuner uppskattade
bara 14 att årsbidraget kommer att vara negativt år 2014. Enligt föregående års bokslutsuppgifter var
årsbidraget negativt i 28 kommuner. Sammantaget försvagades årsbidragen dock med 1,6 procent.

Kommunernas sammanräknade lånestock var 14,9 miljarder euro i slutet av år 2014. Lånestocken ökade
med 1,1 miljarder euro jämfört med året innan. Lånestockens ökning avtog från året innan, då ökningen
var 1,6 miljarder euro. Lånestocken per invånare var 2 733 euro i kommunerna, medan motsvarande siffra
föregående år var 2 542 euro.

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, steg med 1,0 procent. Tillväxttakten avtog avsevärt
från året innan, då tillväxten var 3,3 procent. Av verksamhetskostnaderna ökade köp av tjänster med 3,0
procent, medan lönekostnaderna minskade svagt med 0,1 procent från föregående års nivå. Kommunernas
verksamhetsintäkter, exkl. affärsverk, ökade också mindre än året innan. Ökningen var 1,1 procent.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, var för sin del på samma nivå som året innan.
Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 3,7 procent, men å andra sidan minskade
lönekostnaderna med 1,1 procent. Samkommunernas verksamhetsintäkter, exkl. affärsverk, ökade med
0,7 procent, vilket var mindre än året innan.

År 2014 inverkade ändringen av kommunlagen på kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser
i och med att kommunerna och samkommunerna förpliktades att före utgången av år 2014 bolagisera
affärsverk och övriga enheter som bedriver verksamhet på marknaden. Därför mångdubblades bl.a.
kommunernas och samkommunernas resultat för räkenskapsperioden på Fasta Finlands nivå jämfört med
året innan på grund av bokföringsmässiga vinster som redovisas bland extraordinära poster. Dessutom
ökade kommuneras bruttoinvesteringsutgifter och -intäkter betydligt från året innan. Nettoinvesteringarna
ökade dock bara med 1,0 procent jämfört med året innan. De slutliga bokslutseffekterna av bolagiseringen
torde preciseras vid publiceringen av de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och
samkommunernas ekonomi i juni.

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 i juni. Uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland,
exkl. affärsverk, miljoner euro

1–4:e kvartalet

SamkommunerKommuner

2014 mn. €2014 mn. €

Resultaträkning:

12 1129 415Verksamhetsintäkter

11 2333 704Därav: Försäljningsintäkter

4001 656Avgiftsintäkter

11 37238 352Verksamhetskostnader

4 31110 489Därav: Löner och arvoden

1 1643 311Lönebikostnader

1 11911 095Köp av kundtjänster

2 8966 594Köp av övriga tjänster

1 3301 561Material, förnödenheter och varor

1302 331Understöd

748-28 521= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

21 066Skatteinkomster

8 148Statsandelar

5227Ränteintäkter

14529Övriga finansiella intäkter

98215Räntekostnader

2531Övriga finansiella kostnader

6441 203= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

7855 528Investeringsutgifter totalt

374 084Investeringsinkomster totalt

Lån:

2 88414 418Lånestock 31.12

Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland, miljoner
euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, %2014, mn. €Förändring, %2014, mn. €

Resultaträkning:

13,18171,5-27 473= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

2,521 066Skatteinkomster

-1,38 148Statsandelar

-25,056,5218Ränteintäkter

-5,413-4,9332Övriga finansiella intäkter

1,49811,2223Räntekostnader

-4,52614,746Övriga finansiella kostnader

14,8711-1,62 029= Årsbidrag (+ eller -)

-0,2554-2,02 017Avskrivningar och nedskrivningar

172,8172357,81 694= Räkenskapsperiodens resultat (+ eller -)

Investeringar:
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SamkommunerKommuner

Förändring, %2014, mn. €Förändring, %2014, mn. €

-3,284180,36 883Investeringsutgifter totalt

-20,419-8,2193Finansieringsandelar för investeringsutgifter

-31,018329,03 984Försäljninginkomster av investeringsvaror

Lån:

0,52 9237,914 883Lånestock 31.12

Affärsverk inkluderade och kommunens/samkommunens interna poster eliminerade1)
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Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet, kommuner och samkommer i Fasta Finland, exkl.
affärsverk, miljoner euro

Revidering, %Revidering,
mn €

Senaste
offentliggörandet,
mn €

1:a
offentliggörandet,
mn €

KvartalÅrPostRegion

0,009 1109 11042013VerksamhetsintäkterKommuner

-0,4-82 1022 11112014

-0,1-34 5914 5942

-0,1-46 8116 8163

0,0037 78137 78142013Verksamhetskostnader

0,008 9918 99112014

0,0-818 81218 8202

0,0-428 20128 2053

0,1713 15913 15242013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,1713 03913 03212014

0,45313 15713 1042

0,0013 07813 0783

0,0-211 96811 97042013VerksamhetsintäkterSamkommuner

-0,1-23 0033 00512014

0,006 1086 1082

0,009 0559 0553

-0,1-611 27511 28142013Verksamhetskostnader

-0,1-42 7082 71212014

-0,1-45 6455 6482

-1,0-878 4478 5343

0,9252 8732 84742013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,002 9982 99812014

0,002 9772 9772

0,002 9512 9513
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