
Prisindex för offentliga utgifter
2017, 2:a kvartalet

Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom
kommunalekonomin och staten
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk prisindexet för offentliga utgifter inom staten
med 0,8 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med förgående år. Prisindexet för
kommunalekonomin sjönk med 1,6 och prisindexet för den kommunala basservicen med 1,9
procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2010=100, 2:a kvartalet 2017
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–0,80,2109,3Statsekonomin
–1,60,8107,6Kommunalekonomin
–1,70,9107,2– Kommuner

–1,40,5109,2– Samkommuner

–1,90,2108,0Prisindex för den kommunala basservicen

Preliminär1)

Nedgången i prisindexet för statliga utgifter berodde främst på att transfereringsutgifter och
personalkostnader minskade. Nedgången i indexet dämpades av en svag prisuppgång för varor och tjänster.
På nedgången i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin inverkade i synnerhet lägre
personalkostnader. Nedgången i indexet dämpades av dyrare material, förnödenheter och varor.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 11.9.2017
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2017 (preliminär)

Årförändring, %Kvartalförändring, %IndextalUtgiftsslag

-1,7-0,6107,5Totalt (1-3), exkl. affärsverken

-1,80,1108,41. Driftskostnader

-3,60,0106,11.1. Personalkostnader

-1,20,1110,01.1.1. Löner och arvoden

-12,3-0,293,11.1.2. Socialförsäkringsavgifter

0,60,0110,61.1.3. Betalda pensioner

-0,80,1109,81.2. Köp av varor och tjänster

1,80,2110,91.2.1. Material, förnödenheter och varor

-1,10,1109,71.2.2. Köp av tjänster

0,00,3109,71.3. Övriga driftskostnader

0,50,4110,01.3.1. Sisäiset vuokramenot ja vyörytykset

-0,50,2109,41.3.2. Övriga driftskostnader, övriga

0,50,3111,21.4. Avskrivningar och nedskrivningar

0,50,3111,21.4.1. Avskrivningar

-0,5-5,6103,82. Investeringsutgifter

-38,0-16,431,23. Finansieringsutgifter

-0,6-0,5108,34. Affärsverken

-1,6-0,6107,6SSS Totalt, inkl. affärsverken

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q2/2017 (preliminär)

Årförändring, %Kvartalförändring, %IndextalUppgiftsområde

-1,6-0,6107,6SSS Totalt, inkl. affärsverken

-1,7-0,6107,51 Totalt, exkl. affärsverken

-1,30,1109,011 Allmän förvaltning

-1,90,1108,812 Social- och hälsovård

-1,90,1108,0121 Socialvård

-1,80,1109,3122 Hälsovård

-2,20,1106,013 Undervisnings- och kulturverksamhet

-2,40,1105,4131 Undervisningsverksamhet

-1,30,1109,7132 Kulturverksamhet

-1,1-1,9106,614 Övriga tjänster

-0,9-3,3104,815 Affärsverksamhet

-0,6-0,5108,32 Affärsverken
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Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2017 (preliminär)

Årförändring, %Kvartalförändring, %IndextalUtgiftsslag

-0,80,1109,3SSS Statsekonomin totalt

-0,40,1111,71. Konsumtionsutgifter

-2,30,2112,01.1. Löner och övriga personalkostnader

-1,00,3114,51.1.1. Löner och arvoden

-8,3-0,1101,01.1.2. Socialförsäkringsavgifter

0,60,0110,61.2. Betalda pensioner

0,90,1112,71.3. Varor och tjänster

-0,90,1108,42. Transfereringar

-1,90,1108,42.1. Transfereringar till kommuner

0,70,3113,62.2. Transfereringar till näringslivet

-0,90,0106,22.3. Transfereringar till hushåll

-1,30,0106,62.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund

0,90,0115,72.5. Betalningsandelar till EU

0,90,0115,72.6. Transferering till utlandet

1,00,1109,53. Realinvesteringar

0,70,3113,64. Finansinvesteringar

0,70,4110,05. Övriga utgifter

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q2/2017 (preliminär)

Årförändring, %Kvartalförändring, %IndextalFörvaltningsområde

-0,80,1109,3SSS Statsekonomin totalt

-1,30,3111,201 Allmän förvaltning

0,10,1114,002 Utrikesministeriet

-1,10,2109,903 Inrikesministeriet

-1,10,2109,5031 Polisen

-1,10,2109,2032 Gränsbevakningsväsendet

-0,70,3111,8033 Övriga, Inrikesministeriet

-1,00,3114,904 Försvarsministeriet

-0,70,0110,005 Finansministeriet

-1,70,1107,106 Undervisningsministeriet

-1,70,1107,1062 Undervisningsministeriet - övriga

0,30,3112,507 Jord- och skogsbruksministeriet

0,8-0,1112,408 Kommunikationsministeriet

-0,60,2110,709 Arbets- och näringsministeriet

-0,90,1106,410 Social- och hälsovårdsministeriet

-0,60,3111,811 Miljöministeriet
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska). Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan
senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första offentliggörandet hänvisar till den
tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången

Revidering av årsförändringar av prisindexen för offentliga utgifter

Revidering (%-enheter)Årsförändring (%)Index och årskvartal

1:a offentliggörandet (%)Senaste offentliggörandet 11.9.2017
(%)

0,00,10,1I/2016Statsekonomin

0,00,30,3II/2016

0,00,20,2III/2016

0,00,20,2IV/2016

0,0-0,6-0,6I/2017

0,01,21,2I/2016Kommunalekonomin

-0,11,00,9II/2016

0,01,21,2III/2016

-0,10,20,1IV/2016

0,0-1,2-1,2I/2017

0,00,30,3I/2016Prisindex för den
kommunala
basservicen

0,00,50,5II/2016

0,00,20,2III/2016

-0,10,30,2IV/2016

0,0-1,7-1,7I/2017
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