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Årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland 3,2 miljarder
euro år 2017
Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser år 2017 var det sammanräknade årsbidraget för
kommunerna i Fasta Finland 0,5 miljarder euro större än i bokslutet året innan. Årsbidraget
förstärktes särskilt på grund av att verksamhetskostnaderna minskade med 2,1 procent och
skatteinkomsterna ökade med 2,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik
över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2017 samlades
in från alla 295 kommuner och 134 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare
i kommunerna i Fasta Finland 2007–2017*

Som befolkningsuppgift för åren 2007–2016 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I prognosuppgifterna för år 2017 har
folkmängden per 31.12.2016 använts.

*Bokslutsprognoser

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 07.02.2018
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Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser minskade de sammanräknade verksamhetskostnaderna exkl.
interna poster för kommunerna i Fasta Finland år 2017 med 2,1 procent från året innan och uppgick till
35,7 miljarder euro. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 5,9 procent jämfört med år 2016
och år 2017 uppgick de till 7,2 miljarder euro. I bokslutsprognoserna för år 2017 var verksamhetsbidraget
totalt -28,2 miljarder euro, medan det i bokslutet år 2016 var -28,4 miljarder euro.

Enligt kommunernas prognoser ökade skatteinkomsterna med 2,0 procent från året innan och uppgick till
22,4 miljarder euro år 2017. Statsandelarna minskade för sin del med 3,3 procent till 8,5 miljarder euro.
Skattefinansieringen som utgörs av dessa två poster ökade med totalt 0,5 procent. Skattefinansieringen
per invånare var 5 649 euro enligt bokslutsprognoserna för år 20171). I Fasta Finland var kommunernas
sammanlagda årsbidrag 3,2 miljarder euro. Jämfört med år 2016 var ökningen 18,9 procent. År 2017
uppskattade totalt 7 kommuner att årsbidraget kommer att vara negativt, medan årsbidraget enligt uppgifterna
om utfallet året innan var negativt i 14 kommuner.

Enligt bokslutsprognoserna var lånestocken hos kommunerna i Fasta Finland 16,0 miljarder euro i slutet
av år 2017, vilket per invånare var 2 921 euro2). Lånestocken minskade med 0,6 procent under året. Till
investeringar använde kommunerna 0,6 procent mindre pengar än året innan, totalt 3,4 miljarder euro.

I bokslutsprognoserna för år 2017 var de externa verksamhetskostnaderna hos samkommunerna i Fasta
Finland totalt 13,5 miljarder euro och de externa verksamhetsintäkterna totalt 14,3 miljarder euro.
Verksamhetskostnaderna ökade med 8,6 procent och verksamhetsintäkterna med 8,1 procent. Årsbidraget
var på samma nivå som året innan, 0,7 miljarder euro.

Samkommunerna uppskattade att deras investeringsutgifter uppgick till 1,0 miljarder euro år 2017, vilket
är en ökning med 17,5 procent från år 2016. Samkommunernas lån uppskattades till 3,4 miljarder euro i
slutet av år 2017. Detta är 8,1 procent mer än i bokslutet för år 2016.

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 31.12.2016.1)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.2)
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http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=0cc7f15a-1506-4b71-8f24-f4c8998721f4
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Tabellbilagor

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

SamkommunerKommuner

Förändring, %2017Förändring, %2017

8,114 283-5,97 180Verksamhetens intäkter totalt

8,613 503-2,135 737Verksamhetens kostnader totalt

-0,9787-1,0-28 172Verksamhetsbidrag (+/-)

2,022 424Skatteinkomster

-3,38 499Statsandelar

19,82716,0672Finansiella intäkter

-4,41080,1219Finansiella kostnader

0,370618,93 204Årsbidrag (+/-)

0,75981,12 139Avskrivningar och nedskrivningar

-77,115-62,3118Extraordinära poster (+/-)

-29,512332,51 183Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

17,51 014-0,63 448Investeringsutgifter totalt

8,13 430-0,615 992Lånestock, i slutet av kvartalet

Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2017 är bokslutsprognoser.
Förändringarna har beräknats jämfört med föregående årets bokslutsutfall.

1)

4



Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

Revidering, %Revidering, mn
€

Senaste
offentliggörandet, mn
€

1:a offentliggörandet,
mn €

KvartalÅrPostRegion

4,02967 6267 33042016Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

-0,3-51 5401 54612017

-2,7-933 4123 5062

-1,7-905 0825 1723

0,931936 78736 46942016Verksamhetens
kostnader totalt -0,1-108 5908 60012017

-0,2-3017 79017 8202

-0,1-2326 50426 5273

0,46616 10616 03942016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,0615 62215 61612017

-0,7-11215 58115 6932

-0,2-3015 15815 1883

0,0513 24513 24042016Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

-0,4-133 6233 63712017

-0,2-127 1817 1932

-1,1-11910 69210 8103

0,11012 43112 42142016Verksamhetens
kostnader totalt 0,013 1963 19412017

-0,1-76 6706 6772

-1,1-1129 98810 1003

-0,2-73 1413 14842016Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,3113 1213 11012017

0,003 1993 1992

0,003 2263 2263

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