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Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland
ökade med 0,3 procent under januari–juni 2020
Korrigerats 21.8.2020 kl 13:15. Den korrigerade punkten är markerad med rött.

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 0,3 procent större under första
halvåret 2020 jämfört med motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade
med 2,4 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 11,7 miljarder euro och statsandelar till 5,1
miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 0,2 procent medan
verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 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)

2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2020Förändring, %2020

-3,47 948-2,43 294Verksamhetens intäkter totalt

0,27 8770,319 152Verksamhetens kostnader totalt

-90,23227,71 356Årsbidrag

19,45 0468,919 620Lånestock

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 19,2 miljarder euro under första
halvåret 2020. Summan var 0,3 procent större än under motsvarande period året innan. De externa
verksamhetsintäkterna uppgick till 3,3 miljarder euro, vilket var en minskning med 2,4 procent. Effekterna
av coronaepidemin syntes i kommunernas driftsekonomi åtminstone som en minskning av
verksamhetsintäkterna. Epidemin har haft bådeminskande och ökande effekter på verksamhetskostnaderna.

Kommunerna fick under januari-juni i år 11,7 miljarder euro i skatteinkomster, vilket var 1,3 procent
mindre än skatteinkomsterna för januari-juni året innan. Kommunernas statsandelar ökade med 14,3
procent till 5,1 miljarder euro. Årsbidraget ökade med 0,3 miljarder euro och var 1,4 miljarder euro.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 21.08.2020
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Skatteinkomsterna minskade för sin del på grund av betalningsarrangemang och betalningsanstånd som
beviljats för lindring av effekterna av coronavirusepidemin. Staten kompenserar det dröjsmål med
skatteinkomsterna som dessa åtgärder förorsakar kommunerna genom att öka kommunernas statsandelar
år 2020, fr.o.m. maj. Ersättningen dras av från statsandelarna för följande år.

Under första halvåret 2020 var kommunernas investeringsutgifter 1,7 miljarder euro. Jämfört med
januari–juni året innan var ökningen 13,8 procent. Lånestocken ökade under de tre senaste månader med
2,4 procent och uppgick i slutet av juni till 19,6 miljarder. Per invånare var lånestocken 3 570 euro.1)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 7,9 miljarder euro under
januari–juni 2020. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 0,2 procent. De externa
verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent till 7,9 miljarder euro. Coronaepidemins inverkan på
verksamhetsintäkterna ser ut att ha gått i samma riktning i samkommunerna som i kommunerna.

Samkommunernas investeringsutgifter var 0,6 miljarder euro under perioden från början av år 2020 till
slutet av juni och de ökade med 13,8 procent från första halvåret av jämförelseåret. I slutet av juni var
lånestocken 5,0 miljarder euro. Ökningen från slutet av mars samma år var 4,7 procent.

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 31.12.2019.1)
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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. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta
Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro1)

2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2020Förändring, %2020

-79,6750,7-15 733Verksamhetsbidrag (+/-)

-1,311 742Skatteinkomster

14,35 089Statsandelar

-7,68-7,9389Finansiella intäkter

-2,25142,2130Finansiella kostnader

-90,23227,71 356Årsbidrag (+/-)

7,43073,51 115Avskrivningar och nedskrivningar

-8 633,95-99,60Extraordinära poster (+/-)

-798,1-270133,9242Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

13,859413,81 726Investeringsutgifter totalt

19,45 0468,919 620Lånestock, 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)

2:a kvartalet

SamkommunerKommuner

Förändring, %2020Förändring, %2020

Resultaträkning:

-2,18 893-1,55 458Verksamhetens intäkter totalt

-1,98 115-3,82 151Försäljningsintäkter

-9,1332-16,3612Avgiftsintäkter

-26,48614,1301Understöd och bidrag

9,33603,62 394Övriga verksamhetsintäkter

-58,400Förändring av produktlager (+/-)

-0,3315,6126Tillverkning för eget bruk

1,18 8220,221 316Verksamhetens kostnader totalt

1,63 7400,46 612Personalkostnader

-5,01 1631,47 453Köp av kundtjänster

2,22 100-4,63 262Köp av övriga tjänster

-1,21 040-3,2888Material, förnödenheter och varor

12,81734,11 095Understöd

8,46063,12 006Övriga verksamhetskostnader

-79,6750,7-15 733= 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)

4



Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

Revidering, %Revidering,
mn €

Senaste
offentliggörandet, mn
€

1:a offentliggörandet,
mn €

KvartalÅrPostRegion

-1,0-353 3753 41022019Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

0,2115 0555 0453

0,0-17 1937 1944

-0,7-121 6101 62212020

-0,2-4719 10219 14922019Verksamhetens
kostnader totalt 0,13228 42728 3953

0,0037 81437 8144

0,199 5089 49912020

-0,1-1518 01018 02622019Lånestock, i
slutet av
kvartalet

-0,1-1218 72718 7393

0,0-118 43918 4404

0,12319 15519 13212020

0,0-48 2268 22922019Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

0,0-512 26412 2693

0,47116 48216 4104

0,014 1144 11312020

-0,1-57 8627 86622019Verksamhetens
kostnader totalt -0,1-811 76311 7713

0,12215 85815 8364

0,013 8503 84912020

0,004 2254 22522019Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,004 2994 2993

2,61194 6834 5644

0,004 8184 81812020

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