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Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 4,7
procent under januari–mars 2015
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 4,7 procent under januari–mars 2015 jämfört
med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 2,7 procent och
statsandelarna med 3,5 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,0
procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas
och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner
och 67 samkommuner i Fasta Finland.

Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro

SamkommunerKommuner

Förändring, %TotaltFörändring, %Totalt

1,13 0374,12 188Verksamhetsintäkter totalt

0,72 8064,1867Försäljningsintäkter

1,02 7344,79 410Verksamhetskostnader totalt

-1,71 2862,63 377Lönekostnader

6,29944,94 220Köp av tjänster

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari–mars med 4,7 procent och
verksamhetsintäkterna med 4,1 procent från motsvarande period året innan. Köp av tjänster, som var den
största posten inom verksamhetskostnaderna, ökade med 4,9 procent. När det gäller lönekostnaderna var
ökningen 2,6 procent och i fråga om understödskostnaderna 5,9 procent. Utgifterna för material,
förnödenheter och varor ökade med 0,6 procent. Försäljningsintäkterna, som var den största posten inom
verksamhetens intäkter, ökade med 4,1 procent. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom
lokalförvaltningen minskade för sin del med 5,2 procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 0,4 miljarder euro för investeringar, vilket var 7,8 procent mindre
än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av
kvartalet 14,1 miljarder euro. Detta var en minskning med 2,3 procent från utgången av föregående kvartal.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.05.2015
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Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökademed 1,0 procent från motsvarande period
året innan. Lönekostnaderna, som var den största posten inom verksamhetskostnaderna, minskade med
1,7 procent, men köp av tjänster ökade med 6,2 procent. Samkommunernas sammanräknade lånestock,
exkl. affärsverk, uppgick till 2,8 miljarder euro i slutet av kvartalet. Jämfört med utgången av föregående
kvartal var detta en minskning med 5,3 procent. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom
lokalförvaltningen minskade med 0,1 procent.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som
beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland
och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära
och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är
inte direkt jämförbaramed de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas
ekonomi som publiceras under maj–juni.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter omkommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk,
miljoner euro

1:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %20142015Förändring, %20142015

Resultaträkning:

1,13 0033 0374,12 1022 188Verksamhetsintäkter

0,72 7882 8064,1833867Därav: Försäljningsintäkter

9,31011107,1386413Avgiftsintäkter

1,02 7082 7344,78 9889 410Verksamhetskostnader

-1,71 0291 0112,32 5062 564Därav: Löner och arvoden

-1,82802753,4786813Lönebikostnader

12,82582914,92 5922 719Köp av kundtjänster

3,76777024,91 4321 501Köp av övriga tjänster

-0,23283270,6378380Material, förnödenheter och varor

11,930345,9573607Understöd

2,42963035,1-6 827-7 178= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

2,75 3585 502Skatteinkomster

3,52 0942 168Statsandelar

-40,81113,82528Ränteintäkter

9,133-4,37774Övriga finansiella intäkter

0,5222212,03236Räntekostnader

-1,855-21,054Övriga finansiella kostnader

2,5272279-19,7691555= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

-15,6138116-7,8397366Investeringsutgifter totalt

249,93927,67697Investeringsinkomster totalt

Lån:

-5,82 9982 8248,113 03914 088Lånestock, i slutet av kvartalet
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Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

Revidering, %Revidering,
mn €

Senaste
offentliggörandet,
mn €

1:a
offentliggörandet,
mn €

-0,4-82 1022 1111:a kvartalet2014VerksamhetsintäkterKommuner

-0,1-34 5914 5942:a kvartalet

-0,1-46 8116 8163:e kvartalet

0,2209 4349 4154:e kvartalet

0,0-38 9888 9911:a kvartalet2014Verksamhetskostnader

0,0-818 81218 8202:a kvartalet

0,0-428 20128 2053:e kvartalet

0,12138 37338 3524:e kvartalet

0,1713 03913 0321:a kvartalet2014Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,45313 15713 1042:a kvartalet

0,0013 07813 0783:e kvartalet

0,0-114 41714 4184:e kvartalet

-0,1-23 0033 0051:a kvartalet2014VerksamhetsintäkterSamkommuner

0,006 1086 1082:a kvartalet

0,009 0559 0553:e kvartalet

0,0112 11312 1124:e kvartalet

-0,1-42 7082 7121:a kvartalet2014Verksamhetskostnader

-0,1-45 6455 6482:a kvartalet

-1,0-878 4478 5343:e kvartalet

0,0211 37411 3724:e kvartalet

0,002 9982 9981:a kvartalet2014Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,002 9772 9772:a kvartalet

0,002 9512 9513:e kvartalet

3,4992 9832 8844:e kvartalet

5



Offentlig ekonomi 2015

Förfrågningar
029 551 3611Karen Asplund
029 551 3789Jari Kosonen

Vikarie ansvarig
statistikdirektör:
Mari Ylä-Jarkko
 
kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2015, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 2324-0822 (pdf)
ISSN 2324-0822 (print)Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy

tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


