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Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland
ökade med 4,4 procent under januari–juni 2019
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 4,4 procent större
under januari–juni 2019 än under motsvarande period året innan. De externa
verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till
11,9 miljarder euro och statsandelar till 4,5 miljarder euro. Samkommunernas externa
verksamhetskostnader ökade med 8,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,2 procent.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro1)

2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2019Förändring, %2019

7,28 229-3,43 410Verksamhetens intäkter totalt

8,27 8664,419 149Verksamhetens kostnader totalt

-14,9323-35,11 050Årsbidrag

14,84 22513,418 026Lånestock

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

1)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 19,1 miljarder euro under första
halvåret 2019. Jämfört med första halvåret året innan var kostnaderna 4,4 procent större.
Verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent till 3,4 miljarder euro. Vissa bokföringsmetoder som
användes under jämförelseåret gjorde för sin del att verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ökade under
jämförelseåret. Att dessa metoder inte längre används minskar verksamhetsintäkterna och -kostnaderna
år 2019 jämfört med året innan.1) Verksamhetsbidraget försvagades med 6,3 procent och uppgick till -15,6
miljarder euro.

År 2018 förde ett antal kommuner över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som man bildat,
men kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Kommunerna bokförde försäljningsintäkter och köp av tjänster

1)

av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna bokföringsmetod ökade kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader,
men det hade ingen nettoinverkan på verksamhetsbidraget. År 2019 överfördes produktionen av tjänsterna till samkommunen,
vilket minskar kommunernas verksamhetsintäkter och -kostnader jämfört med året innan. Enligt uppskattning hade
verksamhetsintäkterna inte visat någon minskning om det inte hade varit för det exceptionella arrangemanget under jämförelseåret
och verksamhetskostnaderna hade ökat mer under första halvåret 2019.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 23.08.2019
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Under januari–juni 2019 bokförde kommunerna 11,9 miljarder euro i skatteinkomster. Från året innan
ökade skatteinkomsterna med 2,3 procent.2) I statsandelar fick kommunerna 4,5 miljarder euro, vilket var
0,9 procent mer än under första halvåret året innan. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster
och statsandelar, var i kommunerna i genomsnitt 2 979 euro per invånare.3) Årsbidraget försvagades med
35,1 procent från året innan och var 1,0 miljarder euro.

I slutet av juni var lånestocken i kommunerna i Fasta Finland 18,0 miljarder euro. Jämfört med situationen
i slutet av mars ökade lånestocken med 2,2 procent. Lånestocken per invånare var 3 284 euro.4)

Kommunernas investeringsutgifter var 1,5 miljarder euro under januari–juni år 2019. Jämfört med
motsvarande period året innan ökade de med 22,2 procent.

Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade i Fasta Finland med 8,2 procent från året innan
och de uppgick till 7,9 miljarder euro under första halvåret 2019. Verksamhetsintäkterna ökade med 7,2
procent till 8,2 miljarder euro.

Under januari–juni 2019 hade samkommunerna i Fasta Finland 0,5 miljarder i investeringsutgifter, vilket
var en ökning med 10,9 procent från motsvarande period året innan. Samkommunernas lånestock var 4,2
miljarder euro i slutet av juni. Lånestocken ökademed 7,4 procent jämfört med 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.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning,
publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet
publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för
kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter.

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.

År 2019 kan genomförda revisioner orsaka fördelning av skatteredovisningar på ett sätt som avviker från referensåret.2)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.3)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.4)
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http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=0cc7f15a-1506-4b71-8f24-f4c8998721f4
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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, %2019Förändring, %2019

-11,13676,3-15 630Verksamhetsbidrag (+/-)

2,311 900Skatteinkomster

0,94 452Statsandelar

-51,2913,4424Finansiella intäkter

3,5522,296Finansiella kostnader

-14,9323-35,11 050Årsbidrag (+/-)

-3,22855,41 075Avskrivningar och nedskrivningar

86,70461,8117Extraordinära poster (+/-)

-55,438-85,192Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

10,952422,21 518Investeringsutgifter totalt

14,84 22513,418 026Lånestock, 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, %2019Förändring, %2019

Resultaträkning:

6,79 011-3,05 582Verksamhetens intäkter totalt

6,88 222-9,32 275Försäljningsintäkter

6,1365-3,9731Avgiftsintäkter

25,512030,3266Understöd och bidrag

-1,53041,32 310Övriga verksamhetsintäkter

-159,410Förändring av produktlager (+/-)

7,734,4109Tillverkning för eget bruk

7,68 6483,721 321Verksamhetens kostnader totalt

6,23 6801,26 607Personalkostnader

8,01 2247,67 341Köp av kundtjänster

12,72 0053,13 448Köp av övriga tjänster

1,61 053-3,7921Material, förnödenheter och varor

39,71532,61 054Understöd

3,85333,41 951Övriga verksamhetskostnader

-11,13676,3-15 630= 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

4,91663 5323 36622018Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

5,42685 2404 9723

0,1117 4957 4844

0,011 6031 60212019

0,916918 34518 17622018Verksamhetens
kostnader totalt 1,028427 32227 0393

0,0936 87536 8654

0,019 3059 30412019

0,0-315 89715 89922018Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,0-415 72915 7333

-0,6-10016 63116 7314

0,1917 64217 63312019

2,51887 6777 48922018Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

2,022611 45911 2333

0,0-615 35615 3614

-1,0-424 0934 13512019

2,61837 2677 08422018Verksamhetens
kostnader totalt 2,223310 87510 6433

-0,1-1214 70414 7164

0,0-13 7583 75912019

0,003 6813 68122018Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,003 7913 7913

0,0-13 8553 8564

0,003 9343 93412019

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