Offentlig ekonomi 2016

Kommunekonomi kvartalsvis
2016, 1:a kvartalet

Kommunernas verksamhetskostnader uppgick till 9,0
miljarder euro under januari–mars 2016
Under januari–mars år 2016 var kommunernas externa verksamhetskostnader 9,0 miljarder euro
och verksamhetsintäkterna 2,0 miljarder euro. Kommunernas skattefinansiering var 7,9 miljarder
euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 2,9 miljarder euro och
verksamhetsintäkterna till 3,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik
över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69
samkommuner i Fasta Finland.
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Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro
Kommuner Samkommuner
Totalt

Totalt

Verksamhetens intäkter totalt

1 974

3 284

Verksamhetens kostnader totalt

9 019

2 920

Årsbidrag

908

343

Lånestock

15 116

2 963

1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Kommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 9,0 miljarder euro och verksamhetsintäkterna
till 2,0 miljarder euro under januari–mars 2016. Kommunernas skattefinansiering, som består av
skatteinkomster och statsandelar, var 7,9 miljarder euro. När det gäller skattefinansieringen, utgjorde
skatteinkomsterna 71,2 procent, dvs. 5,6 miljarder euro. Statsandelarnas andel blev därmed 28,8 procent,
dvs. 2,3 miljarder euro. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,9 miljarder euro.
Under januari–mars 2016 använde kommunerna 0,4 miljarder euro för investeringar. Den sammanlagda
lånestocken var 15,1 miljarder euro i slutet av första kvartalet. I slutet av kvartalet uppgick lånet till 2 769
euro per invånare. 1)
Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 2,9 miljarder euro och verksamhetsintäkterna
till 3,3 miljarder euro under januari–mars 2016. Samkommunernas sammanräknade årsbidrag var 0,3
miljarder euro.
1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2015.

Helsingfors 27.05.2016

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

Under årets första kvartal använde samkommunerna 0,1 miljarder euro för investeringar. Samkommunernas
sammanräknade lånestock var 3,0 miljarder euro i slutet av första kvartalet.

Information om statistiken
Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa
utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande
publiceringar. Kvartalsvisa uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.
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
affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken
över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.
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Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna
1)

poster eliminerade), miljoner euro

1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016
Verksamhetsbidrag (+/-)

2016

-7 008

Skatteinkomster

5 607

Statsandelar

2 265

365

Finansiella intäkter

91

3

Finansiella kostnader

47

26

Årsbidrag (+/-)

908

343

Avskrivningar och nedskrivningar

491

137

1

1

Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

418

206

Investeringsutgifter totalt

403

130

15 116

2 963

Extraordinära poster (+/-)

Lånebidrag, i slutet av kvartalet

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

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna
1)

poster), miljoner euro

1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016

2016

Resultaträkning:
Verksamhetens intäkter totalt

2 779

3 427

Försäljningsintäkter

1 224

3 178

Avgiftsintäkter

418

135

Understöd och bidrag

200

42

Övriga verksamhetsintäkter

937

72

0

0

Förändring av produktlager (+/-)
Tillverkning för eget bruk

37

1

Verksamhetens kostnader totalt

9 824

3 063

Personalkostnader

3 480

1 459

Köp av kundtjänster

2 764

347

Köp av övriga tjänster

1 633

678

Material, förnödenheter och varor

469

362

Understöd

604

45

Övriga verksamhetskostnader

874

172

-7 008

365

= Verksamhetsbidrag (+/-)

1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna
omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.
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