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Fortsatt försvagning av ekonomin i kommunerna i Fasta
Finland år 2019
Enligt de bokslutsprognoser som rapporterats av kommunerna i Fasta Finland försvagades
kommunernas sammanlagda verksamhetsbidrag med 1,2 miljarder euro år 2019 jämfört med
föregående års bokslut. Till följd av ökningen av statsandelarna, skatteinkomsterna och de
finansiella intäkterna försvagades årsbidraget dock mindre än verksamhetsbidraget mätt i euro.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken
uppgifter om bokslutsprognoser år 2019 samlades in från alla 295 kommuner och 133
samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare
i kommunerna i Fasta Finland 2009–2019*

Som befolkningsuppgift för åren 2009–2018 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I
prognosuppgifterna för år 2019 har folkmängden per 31.12.2018 använts.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.2.2020
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*Bokslutsprognoser

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Enligt bokslutsprognoser för år 2019 ökade de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta
Finland med 2,4 procent till 37,8 miljarder euro från föregående års bokslut. Verksamhetsintäkterna
minskade för sin del med 4,1 procent till 7,2 miljarder euro. Vissa bokföringsmetoder som användes under
jämförelseåret medverkade för sin del till att verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ökade under
jämförelseåret. Att dessa metoder inte längre användes år 2019 minskade verksamhetsintäkterna och
-kostnaderna år 2019 jämfört med året innan.1) Verksamhetsbidraget försvagades med 1,2 miljarder euro
och var -30,3 miljarder euro.

Kommunerna i Fasta Finland fick totalt 22,9 miljarder euro i skatteinkomster år 2019, vilket var en ökning
på 2,6 procent jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 2,1 procent till 8,6 miljarder euro.
Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var i genomsnitt 5 748 euro per
invånare.2) Kommunernas sammanräknade årsbidrag var 1,8 miljarder euro, vilket var en minskning med
0,3 miljarder euro från året innan. Enligt kommunernas bokslutsprognoser hade 56 kommuner ett negativt
årsbidrag, medan det motsvarande antalet året innan var 44.

Enligt kommunernas egna uppskattningar var lånestocken 18,4 miljarder euro i slutet av år 2019. Det här
var en ökning på 10,2 procent jämfört med boksluten året innan. Lånestocken per invånare var 3 360 euro.3)

I bokslutsprognoserna var investeringsutgifterna 3,9 miljarder euro, vilket var 7,7 procent mer än de
faktiska investeringsutgifterna året innan.

Enligt bokslutsprognoserna för samkommunerna i Fasta Finland ökade de externa verksamhetskostnaderna
med 7,4 procent och verksamhetsintäkterna med 6,5 procent år 2019 jämfört med de slutliga boksluten
året innan. Verksamhetskostnaderna uppskattades vara totalt 15,8 miljarder euro och verksamhetsintäkterna
16,4 miljarder euro. Årsbidraget minskade från 0,6 miljarder euro till 0,5 miljarder.

Enligt bokslutsprognoserna var samkommunernas lånestock 17,7 procent större än i de slutliga boksluten
året innan, totalt 4,6 miljarder euro. Investeringsutgifterna ökade med 12,1 procent till 1,3 miljarder euro.

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

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 minskade kommunernas verksamhetsintäkter och -kostnader jämfört med året innan. Enligt uppskattning hade
verksamhetsintäkterna inte minskat så mycket och verksamhetskostnaderna hade ökat mer år 2019.
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.2)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.3)

2

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=0cc7f15a-1506-4b71-8f24-f4c8998721f4


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.
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Tabellbilagor

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

SamkommunerKommuner

Förändring, %2019Förändring, %2019

6,516 410-4,17 194Verksamhetens intäkter totalt

7,415 8362,437 814Verksamhetens kostnader totalt

-13,35834,1-30 294Verksamhetsbidrag (+/-)

2,622 913Skatteinkomster

2,18 636Statsandelar

-0,72720,3768Finansiella intäkter

-0,9108-9,5224Finansiella kostnader

-15,0502-13,01 797Årsbidrag (+/-)

-1,86042,72 252Avskrivningar och nedskrivningar

-88,261644,7347Extraordinära poster (+/-)

-454,1-961,2-109Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

12,11 3237,73 929Investeringsutgifter totalt

17,74 56410,218 440Lånestock, i slutet av kvartalet

Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2019 är bokslutsprognoser.
Förändringarna har beräknats jämfört med föregående årets bokslutsutfall.

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

0,2147 4987 48442018Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

0,6101 6111 60212019

-0,7-233 3883 4102

0,6305 0755 0453

0,01036 87536 86542018Verksamhetens
kostnader totalt 0,179 3119 30412019

-0,2-3819 11119 1492

0,13628 43128 3953

0,0-416 72716 73142018Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,12617 65917 63312019

0,0718 03218 0262

0,0918 74818 7393

0,11515 37615 36142018Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

-1,1-454 0904 13512019

0,0-48 2268 2292

0,0-512 26412 2693

0,0514 72114 71642018Verksamhetens
kostnader totalt -0,1-43 7553 75912019

-0,1-67 8607 8662

-0,1-811 76311 7713

0,003 8563 85642018Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,003 9343 93412019

0,004 2254 2252

0,004 2994 2993

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