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Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland
ökade med 2,7 procent under januari–mars 2018
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade under första kvartalet
2018 med 2,7 procent jämfört med första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna
ökade med 3,0 procent. Kommunerna fick totalt 6,0 miljarder euro i skatteinkomster och 2,2
miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 4,4
procent och verksamhetsintäkterna med 3,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens
statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner
och 70 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro1)

1:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2018Förändring, %2018

3,33 6793,01 588Verksamhetens intäkter totalt

4,43 3532,78 814Verksamhetens kostnader totalt

-8,030529,01 066Årsbidrag

10,93 4621,915 859Lånestock

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

1)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var totalt 8,8 miljarder euro under
januari–mars 2018. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 2,7 procent. Kommunernas
externa verksamhetsintäkter uppgick till 1,6 miljarder euro, vilket var 3,0 procent mer än under första
kvartalet året innan.

Kommunernas skatteinkomster ökademed 8,6 procent jämfört med januari–mars året innan. Statsandelarna
minskade däremot med 0,7 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 6,0 miljarder euro och
statsandelar till 2,2 miljarder euro. Per invånare var skattefinansieringen som utgörs av de här två posterna
1 504 euro.1) Kommunernas sammanräknade årsbidrag var 1,1 miljarder euro. Årsbidraget ökade med
29,0 procent från året innan.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.05.2018
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Under första kvartalet 2018 var kommunernas investeringsutgifter 0,4 miljarder euro. Jämfört med
motsvarande period året innan var ökningen 1,2 procent. Lånestocken minskade med 1,0 procent från
slutet av föregående kvartal och uppgick till 15,9 miljarder euro i slutet av mars. Per invånare uppgick
lånen i kommunerna i Fasta Finland till 2 892 euro.2)

I Fasta Finland uppgick samkommunernas externa verksamhetskostnader till 3,4 miljarder euro och de
externa verksamhetsintäkterna till 3,7 miljarder euro under januari–mars 2018. Verksamhetskostnaderna
ökade med 4,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Verksamhetsintäkterna ökade med
3,3 procent. Samkommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades med 8,0 procent från året innan
och var 0,3 miljarder euro.

Under första kvartalet 2018 använde samkommunerna 0,2 miljarder euro för investeringar.
Investeringsutgifterna visade en minskning med 4,4 procent jämfört med första kvartalet året innan.
Samkommunernas lånestock ökade med 0,6 procent från slutet av föregående kvartal och uppgick till 3,5
miljarder euro i slutet av första kvartalet 2018.

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
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 31.12.2017.2)
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Tabellbilagor

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

1:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2018Förändring, %2018

-6,33282,7-7 188Verksamhetsbidrag (+/-)

8,66 037Skatteinkomster

-0,72 209Statsandelar

-67,72-39,151Finansiella intäkter

-0,1252,444Finansiella kostnader

-8,030529,01 066Årsbidrag (+/-)

-3,31442,1508Avskrivningar och nedskrivningar

-96,30-96,21Extraordinära poster (+/-)

-12,016157,3559Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

-4,41821,2446Investeringsutgifter totalt

10,93 4621,915 859Lånestock, 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)

1:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2018Förändring, %2018

Resultaträkning:

3,64 0392,12 602Verksamhetens intäkter totalt

3,53 701-0,91 098Försäljningsintäkter

-2,3149-6,8376Avgiftsintäkter

28,348-2,899Understöd och bidrag

5,114210,11 030Övriga verksamhetsintäkter

-382,400Förändring av produktlager (+/-)

17,42-10,937Tillverkning för eget bruk

4,53 7132,59 828Verksamhetens kostnader totalt

3,51 645-1,53 157Personalkostnader

6,74295,53 225Köp av kundtjänster

4,68284,51 590Köp av övriga tjänster

6,05190,6465Material, förnödenheter och varor

9,8490,8495Understöd

3,52435,0896Övriga verksamhetskostnader

-6,33282,7-7 188= 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

-0,3-41 5411 54612017Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

-2,8-1003 4063 5062

-1,9-995 0725 1723

0,147 1847 1804

-0,2-168 5848 60012017Verksamhetens
kostnader totalt -0,2-3617 78417 8202

-0,1-3326 49426 5273

0,0-1335 72435 7374

-0,3-5015 56615 61612017Lånestock, i
slutet av
kvartalet

-0,7-11215 58115 6932

-0,2-3015 15815 1883

0,22916 02115 9924

-2,1-763 5603 63712017Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

-0,2-127 1807 1932

-1,1-12010 69110 8103

0,0414 28714 2834

0,5183 2123 19412017Verksamhetens
kostnader totalt -0,1-76 6696 6772

-1,1-1149 98610 1003

0,22413 52613 5034

0,3113 1213 11012017Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,003 1993 1992

0,003 2263 2263

0,4133 4433 4304

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