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Kommunernas verksamhetskostnader 27,4 miljarder euro
under januari–september 2016
Under januari–september år 2016 var kommunernas externa verksamhetskostnader 27,4 miljarder
euro och verksamhetsintäkterna 5,6 miljarder euro. Kommunerna fick totalt 24,0 miljarder euro
i skattefinansiering. Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 9,3 miljarder
euro och verksamhetsintäkterna till 10,0 miljarder euro. 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)

SamkommunerKommuner

TotaltTotalt

10 0165 614Verksamhetens intäkter totalt

9 30127 444Verksamhetens kostnader totalt

6542 683Årsbidrag

3 02914 899Lånestock

Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.1)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Kommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 27,4 miljarder euro och verksamhetsintäkterna
till 5,6 miljarder euro under januari–september 2016. Kommunernas skattefinansiering, som består av
skatteinkomster och statsandelar, var 24,0 miljarder euro. När det gäller skattefinansieringen utgjorde
skatteinkomsterna totalt 71,6 procent, dvs. 17,2 miljarder euro. Detta innebär att statsandelarnas andel var
28,4 procent, dvs. 6,8 miljarder euro. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 2,7 miljarder euro.

Under en period från och med början av år 2016 till slutet av september använde kommunerna 2,0 miljarder
euro för investeringar. I slutet av tredje kvartalet uppgick lånestocken till totalt 14,9 miljarder euro. I slutet
av kvartalet uppgick lånet till 2 730 euro per invånare. 1)

Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 9,3 miljarder euro och verksamhetsintäkterna
till 10,0 miljarder euro under januari–september 2016. Det sammanlagda årsbidraget var 0,7 miljarder
euro.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2015.1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.11.2016

Offentlig ekonomi 2016



Samkommunernas investeringsutgifter var sammanlagt 0,5 miljarder euro under de tre första kvartalen
2016. Lånestocken uppgick till totalt 3,0 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet.

Information om statistiken
Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa
utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande
publiceringar. Kvartalsvisa uppgifter 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.
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Tabellbilagor

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

1–3:e kvartalet

SamkommunerKommuner

20162016

719-21 599Verksamhetsbidrag (+/-)

17 166Skatteinkomster

6 798Statsandelar

15464Finansiella intäkter

80146Finansiella kostnader

6542 683Årsbidrag (+/-)

4191 483Avskrivningar och nedskrivningar

3208Extraordinära poster (+/-)

2381 408Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

5261 982Investeringsutgifter totalt

3 02914 899Lånestock, i slutet av kvartalet

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

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna
poster), miljoner euro1)

1–3:e kvartalet

SamkommunerKommuner

20162016

Resultaträkning:

10 4198 782Verksamhetens intäkter totalt

9 6063 892Försäljningsintäkter

4101 279Avgiftsintäkter

117548Understöd och bidrag

2873 063Övriga verksamhetsintäkter

00Förändring av produktlager (+/-)

4232Tillverkning för eget bruk

9 70530 612Verksamhetens kostnader totalt

4 78611 015Personalkostnader

1 1338 758Köp av kundtjänster

1 9894 896Köp av övriga tjänster

1 2011 366Material, förnödenheter och varor

1411 928Understöd

4552 649Övriga verksamhetskostnader

719-21 599= Verksamhetsbidrag (+/-)

Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna
omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

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

-13,5-2671 7071 97412016Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

-6,9-2763 7173 9932

-4,1-3748 6459 01912016Verksamhetens
kostnader totalt -2,4-43818 09818 5362

-0,1-1115 10515 11612016Lånestock, i slutet
av kvartalet -0,1-1014 88414 8952

-0,1-53 2793 28412016Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

0,016 6976 6962

1,1312 9522 92012016Verksamhetens
kostnader totalt 0,026 4906 4882

0,002 9632 96312016Lånestock, i slutet
av kvartalet 0,002 9992 9992

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