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Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 3,7
procent under januari–september 2015
Under januari–september 2015 ökade kommunernas verksamhetskostnader med 3,7 procent
och verksamhetsintäkter med 3,3 procent jämfört med året innan. Kommunernas
skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 4,1 procent.
Samkommunernas verksamhetskostnader ökade med 0,5 procent och verksamhetsintäkter med
0,3 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

0,39 0843,37 024Verksamhetsintäkter totalt

-0,28 3743,82 850Försäljningsintäkter

0,58 4883,729 227Verksamhetskostnader totalt

-1,94 0711,710 735Personalkostnader

3,63 0255,113 146Köp av tjänster

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari–september med 3,7 procent
och verksamhetsintäkterna med 3,3 procent från motsvarande period året innan. Köp av tjänster, som var
den största kostnadsposten inom driftsekonomin, ökade med 5,1 procent. Personalkostnaderna ökade med
1,7 procent och understödskostnaderna med 7,6 procent. Utgifterna för material, förnödenheter och varor
ökade med 0,8 procent. Försäljningsintäkterna, som var den största intäktsposten inom driftsekonomin,
ökade med 3,8 procent. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen minskade
med 3,2 procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 1,7 miljarder euro för investeringar, vilket var 3,9 procent mindre
än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av
tredje kvartalet 14,3 miljarder euro. Detta var en minskning med 0,9 procent från utgången av föregående
kvartal.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.11.2015
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Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökademed 0,5 procent från motsvarande period
året innan. Personalkostnaderna, som var den största kostnadsposten inom driftsekonomin, minskade med
1,9 procent, men köp av tjänster ökade med 3,6 procent. Samkommunernas sammanräknade lånestock,
exkl. affärsverk, uppgick till 2,8 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet. Jämfört med föregående kvartal
var detta en minskning med 0,3 procent. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom
lokalförvaltningen minskade med 0,9 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 kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt
jämförbara med 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

1–3:e kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %20142015Förändring, %20142015

Resultaträkning:

0,39 0529 0843,36 8027 024Verksamhetsintäkter

-0,28 3908 3743,82 7442 850Därav: Försäljningsintäkter

7,43053283,41 2201 261Avgiftsintäkter

0,58 4458 4883,728 19729 227Verksamhetskostnader

-2,13 2683 1991,78 0028 141Därav: Löner och arvoden

-1,28828721,72 5492 593Lönebikostnader

9,88469285,17 9468 349Köp av kundtjänster

1,02 0752 0975,14 5674 797Köp av övriga tjänster

1,69559700,81 1041 113Material, förnödenheter och varor

10,8951057,61 7701 904Understöd

-2,36135993,8-21 139-21 949= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

4,416 29617 020Skatteinkomster

3,16 2926 487Statsandelar

-36,93210,8127141Ränteintäkter

48,31116-4,5425406Övriga finansiella intäkter

-4,77369-8,2127117Räntekostnader

-2,6171629,31621Övriga finansiella kostnader

-1,25375315,91 8571 967= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

-9,8481434-3,91 7211 655Investeringsutgifter totalt

-23,031244,9402422Investeringsinkomster totalt

Lån:

-6,02 9512 7759,413 07814 306Lånestock, 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 €

KvartalÅrPostRegion

-0,2-136 8026 81632014VerksamhetsintäkterKommuner

0,1139 4279 4154

-0,4-102 1782 18812015

-0,1-44 7304 7342

0,0-928 19728 20532014Verksamhetskostnader

0,01938 37038 3524

0,029 4129 41012015

0,0019 56419 5642

0,0013 07813 07832014Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,0-114 41714 4184

1,926614 35514 08812015

0,57814 44214 3652

0,0-29 0529 05532014VerksamhetsintäkterSamkommuner

0,0-312 10912 1124

0,0-13 0353 03712015

0,006 1266 1272

-1,0-898 4458 53432014Verksamhetskostnader

0,0-211 37111 3724

-0,1-12 7322 73412015

0,005 6995 6992

0,002 9512 95132014Lånestock, i slutet av
kvartalet 3,4992 9832 8844

0,002 8242 82412015

-0,1-32 7832 7862
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