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Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland
ökade med 4,8 procent under januari–mars 2019
Under första kvartalet 2019 var de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta
Finland 4,8 procent större än under första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna
minskade med 2,1 procent. Kommunerna fick 6,2 miljarder euro i skatteinkomster och 2,2 miljarder
euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,5 procent
och verksamhetsintäkterna med 9,5 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)

1:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2019Förändring, %2019

9,54 135-2,11 602Verksamhetens intäkter totalt

8,53 7594,89 304Verksamhetens kostnader totalt

21,8355-28,8750Årsbidrag

13,53 93411,317 633Lånestock

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 9,3 miljarder euro under
januari–mars 2019. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,8 procent från motsvarande period året innan.
De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 1,6 miljarder euro, vilket var en minskning med 2,1 procent.

Under första kvartalet 2019 var kommunernas skatteinkomster 6,2 miljarder euro. Kommunerna fick 2,2
miljarder euro i statsandelar. Skatteinkomsterna ökade med 2,1 procent och statsandelarna med 0,7 procent
jämfört med första kvartalet året innan. Per invånare var skattefinansieringen som utgörs av de här två
posterna 1 528 euro.1) Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades med 28,8 procent från året innan
och var 0,7 miljarder euro under januari–mars.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.05.2019
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I slutet avmars uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna till 17,6miljarder euro. Ökningen
från början av året var 6,0 procent. Per invånare uppgick lånestocken för kommunerna i Fasta Finland till
3 213 euro.2) Investeringsutgifterna var 0,5 miljarder euro under januari–mars. Investeringsutgifterna ökade
med 21,2 procent från motsvarande period året innan.

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 3,8 miljarder euro under
januari–mars 2019 och de var 8,5 procent större än under första kvartalet året innan. De externa
verksamhetsintäkterna ökade med 9,5 procent till 4,1 miljarder euro. Samkommunernas sammanlagda
årsbidrag var 0,4 miljarder euro.

Under första kvartalet 2019 var samkommunernas investeringsutgifter 0,2 miljarder euro. De ökade med
13,7 procent från motsvarande period året innan. Samkommunernas lånestock var 3,9 miljarder euro i
slutet av mars. Lånestocken ökade med 2,0 procent från början av året.

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 31.12.2018.2)
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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, %2019Förändring, %2019

20,53786,4-7 664Verksamhetsbidrag (+/-)

2,16 164Skatteinkomster

0,72 225Statsandelar

-38,3146,574Finansiella intäkter

0,22516,248Finansiella kostnader

21,8355-28,8750Årsbidrag (+/-)

-1,61413,8527Avskrivningar och nedskrivningar

-87,501112,3106Extraordinära poster (+/-)

44,6213-40,6329Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

13,720721,2540Investeringsutgifter totalt

13,53 93411,317 633Lånestock, 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, %2019Förändring, %2019

Resultaträkning:

9,24 543-1,72 659Verksamhetens intäkter totalt

8,84 144-9,41 083Försäljningsintäkter

14,2180-1,9369Avgiftsintäkter

29,86238,8137Understöd och bidrag

5,21573,41 070Övriga verksamhetsintäkter

-186,500Förändring av produktlager (+/-)

7,322,738Tillverkning för eget bruk

8,34 1674,210 362Verksamhetens kostnader totalt

5,41 7350,53 173Personalkostnader

9,95769,03 607Köp av kundtjänster

14,79904,81 681Köp av övriga tjänster

2,0529-2,5454Material, förnödenheter och varor

40,9690,5497Understöd

7,72684,0950Övriga verksamhetskostnader

20,53786,4-7 664= 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

3,1491 6371 58812018Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

4,91653 5313 3662

5,42685 2404 9723

0,1117 4957 4844

0,7628 8768 81412018Verksamhetens
kostnader totalt 0,916518 34118 1762

1,028427 32227 0393

0,0936 87536 8654

-0,1-1315 84615 85912018Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,0-315 89715 8992

0,0-415 72915 7333

-0,6-9916 63216 7314

2,6973 7763 67912018Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

2,51887 6777 4892

2,022611 45911 2333

0,0-615 35615 3614

3,31113 4633 35312018Verksamhetens
kostnader totalt 2,71907 2747 0842

2,223310 87510 6433

-0,1-1214 70414 7164

0,133 4643 46212018Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,003 6813 6812

0,003 7913 7913

0,0-13 8553 8564

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