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Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland
minskade med 3,0 procent under januari–juni 2017
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 3,0 procent mindre
under januari–juni 2017 än under motsvarande period året innan. De externa
verksamhetsintäkterna minskade med 7,0 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till
11,3 miljarder euro och statsandelar till 4,4 miljarder euro. Samkommunernas externa
verksamhetskostnader ökade med 9,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,4 procent.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken
uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro1)

2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

7,47 193-7,03 506Verksamhetens intäkter totalt

9,26 677-3,017 820Verksamhetens kostnader totalt

-11,248228,21 877Årsbidrag

7,03 1995,715 693Lånestock

Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande
period året innan.

1)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Under första halvåret 2017 var verksamhetskostnaderna exklusive interna poster för kommunerna i Fasta
Finland 17,8 miljarder euro. Detta var en minskning med 3,0 procent jämfört med första halvåret året
innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 7,0 procent till 3,5 miljarder euro.

Kommunernas skattefinansiering totalt ökademed 0,8 procent från året innan och uppgick till 15,8 miljarder
euro under januari–juni år 2017. Skattefinansieringen utgörs av kommunernas egna skatteintäkter, som
ökade med 2,0 procent, och av statsandelar, som minskade med 2,2 procent. Skattefinansieringen var
2 883 euro per invånare.1) Årsbidraget ökade med 28,2 procent och uppgick till 1,9 miljarder euro.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.08.2017
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Under januari–juni 2017 var investeringsutgifterna för kommunerna i Fasta Finland 1,1 miljarder euro,
vilket var 3,4 procent mindre än under januari–juni 2016. I slutet av juni var lånestocken 15,7 miljarder
euro och den ökade med 0,3 procent jämfört med slutet av föregående kvartal. Kommunernas lånestock
per invånare uppgick till 2 867 euro.2)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland uppgick till totalt 6,7 miljarder
euro och de externa verksamhetsintäkterna till 7,2 miljarder euro under de två första kvartalen 2017.
Jämfört med motsvarande period året innan ökade verksamhetskostnaderna med 9,2 procent och
verksamhetsintäkterna med 7,4 procent. Årsbidraget minskade med 11,2 procent från året innan och var
0,5 miljarder euro.

Samkommunernas investeringsutgifter uppgick till 0,4 miljarder euro under januari–juni. Jämfört med
januari–juni 2016 ökade investeringsutgifterna med 20,2 procent. I slutet av andra kvartalet var
samkommunernas lånestock 3,2 miljarder euro, vilket var 2,5 procent mer än i slutet av föregående kvartal.

Information om statistiken
Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som
beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och
samkommuner i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande
publiceringar. Kvartalsvisa urvalsuppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med
uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom
affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås
affärsverkenmed uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken
över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.2)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta
Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro1)

2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

-11,4518-1,9-14 196Verksamhetsbidrag (+/-)

2,011 348Skatteinkomster

-2,24 433Statsandelar

29,5154,9387Finansiella intäkter

-5,051-0,896Finansiella kostnader

-11,248228,21 877Årsbidrag (+/-)

6,6297-1,7969Avskrivningar och nedskrivningar

97,34-84,431Extraordinära poster (+/-)

-29,018939,1938Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

20,2396-3,41 119Investeringsutgifter totalt

7,03 1995,715 693Lånestock, i slutet av kvartalet

Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med
föregående år.

1)

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland
kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro1)

2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

Resultaträkning:

7,17 801-4,65 636Verksamhetens intäkter totalt

7,17 137-9,82 370Försäljningsintäkter

11,5314-4,2835Avgiftsintäkter

1,784-37,2240Understöd och bidrag

4,82668,22 191Övriga verksamhetsintäkter

-127,20-100,00Förändring av produktlager (+/-)

-21,92-13,3119Tillverkning för eget bruk

8,77 286-2,719 950Verksamhetens kostnader totalt

4,43 334-8,36 647Personalkostnader

14,88756,96 311Köp av kundtjänster

10,11 631-3,63 235Köp av övriga tjänster

8,3882-1,3952Material, förnödenheter och varor

4,698-20,31 030Understöd

31,64661,81 776Övriga verksamhetskostnader

-11,4518-1,9-14 196= Verksamhetsbidrag (+/-)

Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna
omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

1)
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Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

Revidering, %Revidering,
mn €

Senaste
offentliggörandet, mn
€

1:a offentliggörandet,
mn €

KvartalÅrPostRegion

-5,6-2223 7713 99322016Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

-1,0-565 5585 6143

2,72017 5317 3304

1,0151 5611 54612017

-0,9-16318 37318 53622016Verksamhetens
kostnader totalt -0,7-19327 25227 4443

1,036336 83236 4694

0,028 6028 60012017

-0,3-5014 84414 89522016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

-0,3-4714 85214 8993

0,22516 06516 0394

0,23715 65315 61612017

0,026 6996 69622016Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

-0,8-789 93810 0163

0,0013 24013 2404

-0,3-93 6283 63712017

-5,7-3726 1166 48822016Verksamhetens
kostnader totalt -1,6-1459 1569 3013

0,0112 42312 4214

-0,3-93 1863 19412017

-0,3-82 9902 99922016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,003 0293 0293

-0,2-73 1413 1484

0,3113 1213 11012017

Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.1)
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