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Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland
minskade med 2,5 procent under januari–september 2017
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 2,5 procent mindre
under de tre första kvartalen år 2017 än under motsvarande period året innan. De externa
verksamhetsintäkterna minskade med 7,1 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till
17,4 miljarder euro och statsandelar till 6,6 miljarder euro. Samkommunernas externa
verksamhetskostnader ökade med 8,7 procent och verksamhetsintäkterna med 8,8 procent.
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)

3:e kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

8,810 810-7,15 172Verksamhetens intäkter totalt

8,710 100-2,526 527Verksamhetens kostnader totalt

12,565815,23 312Årsbidrag

6,33 2262,315 188Lånestock

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

1)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Verksamhetskostnaderna exkl. interna poster för kommunerna i Fasta Finland var totalt 26,5 miljarder
euro under januari–september 2017, vilket var 2,5 procent mindre än under motsvarande period året innan.
Kommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 5,2miljarder euro. Verksamhetsintäkternaminskade
med 7,1 procent.

Kommunerna fick totalt 24,1 miljarder euro i skattefinansiering under de tre första kvartalen 2017.
Skattefinansieringen, som utgörs av skatteintäkter och statsandelar, ökade med 0,5 procent jämfört med
året innan. Skattefinansieringen per invånare var 4 399 euro i Fasta Finland.1) Kommunernas sammanräknade
årsbidrag uppgick till 3,3 miljarder euro, dvs. 15,2 procent mer än året innan.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.11.2017
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Kommunerna använde sammanlagt 2,1 miljarder euro för investeringar under januari–september 2017.
Jämfört med januari–september år 2016 ökade investeringsutgifterna med 7,4 procent. Lånestocken var
15,2 miljarder euro i slutet av september. Detta var enminskningmed 2,7 procent från slutet av föregående
kvartal. Kommunernas lånestock per invånare uppgick till 2 774 euro.2)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 10,1 miljarder euro under
januari–september och de ökade med 8,7 procent jämfört med motsvarande period år 2016.
Samkommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 10,8 miljarder euro, dvs. en ökning på 8,8
procent från året innan. Samkommunernas sammanräknade årsbidrag ökade med 12,5 procent och var 0,7
miljarder euro.

Under perioden från början av år 2017 till slutet av september uppgick samkommunernas investeringsutgifter
till 0,6 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade investeringsutgifterna med 17,9 procent.
Samkommunernas lånestock var 3,2 miljarder euro i slutet av september. Detta var 0,9 procent mer än i
slutet av andra kvartalet 2017.

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 urvalsuppgifter 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 31.12.2016.2)
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Tabellbilagor

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

3:e kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

10,0715-1,3-21 123Verksamhetsbidrag (+/-)

01,617 443Skatteinkomster

0-2,46 635Statsandelar

28,9205,9492Finansiella intäkter

-4,577-7,0136Finansiella kostnader

12,565815,23 312Årsbidrag (+/-)

6,64461,71 508Avskrivningar och nedskrivningar

-82,611-59,384Extraordinära poster (+/-)

-2,722318,21 887Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

17,96207,42 125Investeringsutgifter totalt

6,33 2262,315 188Lånestock, 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)

3:e kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

Resultaträkning:

8,711 742-5,68 334Verksamhetens intäkter totalt

8,710 769-9,53 552Försäljningsintäkter

13,4464-4,61 219Avgiftsintäkter

8,6124-44,3304Understöd och bidrag

3,43845,73 258Övriga verksamhetsintäkter

-372,51-100,00Förändring av produktlager (+/-)

-4,84-3,8233Tillverkning för eget bruk

8,611 032-2,629 689Verksamhetens kostnader totalt

4,85 014-9,010 020Personalkostnader

16,01 3217,39 407Köp av kundtjänster

10,82 394-0,24 759Köp av övriga tjänster

7,71 426-1,71 336Material, förnödenheter och varor

6,0149-21,61 510Understöd

20,47280,32 657Övriga verksamhetskostnader

10,0715-1,3-21 123= 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

-0,8-475 5675 61432016Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

3,92857 6157 3304

0,351 5501 54612017

-0,6-223 4843 5062

-0,8-22727 21727 44432016Verksamhetens
kostnader totalt 1,035636 82436 4694

0,0-38 5978 60012017

-0,1-2217 79817 8202

-0,3-4714 85214 89932016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,22516 06516 0394

0,23715 65315 61612017

-0,5-8315 61015 6932

-0,8-759 94010 01632016Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

0,0413 24413 2404

0,7273 6643 63712017

0,9667 2597 1932

-0,1-79 2949 30132016Verksamhetens
kostnader totalt 0,0512 42612 4214

1,2393 2333 19412017

1,0686 7456 6772

0,253 0343 02932016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

-0,2-73 1413 1484

0,3113 1213 11012017

0,003 1993 1992

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