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Kommunerna i Fasta Finland hade en lånestock på 16,0
miljarder euro år 2016
Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser var lånestocken för kommunerna i Fasta Finland 16,0
miljarder euro vid utgången av år 2016. Lånestocken ökade med 0,5 miljarder euro jämfört med
året innan, dvs. med 3,4 procent. Ökningen var långsammare än föregående år, då den var 5,6
procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis,
för vilken uppgifter om bokslutsprognoser samlades in från 297 kommuner och 138 samkommuner
i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare
i kommunerna i Fasta Finland 2006–2016*

Som befolkningsuppgift för åren 2006–2015 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I prognosuppgifterna för år 2016 har
folkmängden per 31.12.2015 använts.

*Bokslutsprognoser

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 08.02.2017
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Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser för år 2016 försvagades kommunernas sammanräknade
verksamhetsbidrag med 0,4 miljarder euro, dvs. med 1,4 procent från året innan.

Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 3,0 procent
från året innan och var totalt 30,7 miljarder euro. Skatteinkomsternas andel av ökningen av
skattefinansieringen var 0,3 miljarder euro och statsandelarnas andel 0,6 miljarder euro. Kommunerna i
Fasta Finland fick 4 025 euro per invånare i skatteinkomster och 1 608 euro i statsandelar.

Enligt prognoserna för år 2016 förbättrades det sammanräknade årsbidraget för kommunerna i Fasta
Finland med 26,8 procent från året innan och uppgick till totalt 2,4 miljarder euro. År 2016 uppskattade
totalt 18 kommuner att årsbidraget kommer att vara negativt, medan årsbidraget enligt uppgifterna om
utfallet året innan var negativt i 13 kommuner. År 2016 var årsbidraget i Fasta Finland 440 euro per
invånare.

Lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var 16,0 miljarder euro i slutet av år 2016. Lånestocken
ökade med 0,5 miljarder euro jämfört med året innan, dvs. med 3,4 procent. Ökningen var långsammare
än föregående år, då den var 0,8 miljarder euro, dvs. 5,6 procent. Per invånare uppgick lånen i kommunerna
i Fasta Finland till 2 938 euro, medan motsvarande lånebelopp året innan var 2 841 euro. 1)

Enligt bokslutsprognoserna från samkommunerna i Fasta Finland minskade deras sammanräknade
verksamhetsbidrag från året innan med totalt 48 miljoner euro, dvs. 5,5 procent. Årsbidraget försvagades
sammanlagt med 50 miljoner euro, dvs. med 6,4 procent. Samkommunernas lånestock var totalt 3,1
miljarder euro vid utgången av år 2016, vilket var 3,5 procent mer än vid motsvarande period året innan.

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 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.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2015.1)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om bokslutsprognoser (interna poster eliminerade) i kommunerna och
samkommunerna i Fasta Finland, miljoner euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, %2016Förändring, %2016

-5,58241,4-28 695Verksamhetsbidrag (+/-)

1,421 969Skatteinkomster

7,18 775Statsandelar

-33,723-3,4589Finansiella intäkter

-7,5113-12,3236Finansiella kostnader

-6,473426,82 402Årsbidrag (+/-)

0,7576-1,72 047Avskrivningar och nedskrivningar

3509,964-20,0265Extraordinära poster (+/-)

3,8222331,5620Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

8,5855-7,13 357Investeringsutgifter totalt

3,53 1483,416 039Lånestock, i slutet av kvartalet

Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2016 är bokslutsprognoser.
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)

1:a–4:e kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2016Förändring, %2016

Resultaträkning:

0,813 779-2,512 213Verksamhetens intäkter totalt

0,912 710-2,85 278Försäljningsintäkter

11,05392,11 814Avgiftsintäkter

-8,9177-9,9754Understöd och bidrag

-7,6353-2,54 368Övriga verksamhetsintäkter

-65,2-123,10Förändring av produktlager (+/-)

-26,36-12,9443Tillverkning för eget bruk

0,312 9600,241 352Verksamhetens kostnader totalt

-0,56 260-1,014 460Personalkostnader

9,51 5412,711 717Köp av kundtjänster

-2,72 688-1,47 045Köp av övriga tjänster

2,51 649-1,51 882Material, förnödenheter och varor

4,31822,82 587Understöd

-6,1642-1,03 661Övriga verksamhetskostnader

10,88241,6-28 695= Verksamhetsbidrag (+/-)

Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna
omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Uppgifterna för år 2016 är bokslutsprognoser. 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

-13,5-2661 7071 97412016Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

-6,8-2723 7223 9932

-2,3-1275 4875 6143

-4,5-4038 6169 01912016Verksamhetens
kostnader totalt -2,7-50418 03218 5362

-2,1-57926 86627 4443

-0,1-1015 10615 11612016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

-0,1-1014 88414 8952

0,0-714 89214 8993

1,0313 3153 28412016Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

0,036 6996 6962

-0,8-779 93810 0163

-0,6-192 9012 92012016Verksamhetens
kostnader totalt -5,8-3766 1136 4882

-1,6-1489 1539 3013

0,002 9632 96312016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,002 9992 9992

0,003 0293 0293

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