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Resultatet för kommunerna i Fasta Finland ökade med
nästan två miljarder år 2020
Enligt de bokslutsprognoser som kommunerna i Fasta Finland rapporterat ökade kommunernas
sammanlagda årsbidrag för år 2020 med 2,2 miljarder euro från året innan. De förklarande
faktorerna var den kraftiga ökningen av statsandelar och skatteinkomster. Också resultatet ökade
kraftigt, till totalt 1,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över
kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2020 samlades in
från alla 294 kommuner och 130 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare
i kommunerna i Fasta Finland 2010–2020*

Som befolkningsuppgift för åren 2010–2019 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I
prognosuppgifterna för år 2020 har folkmängden per 31.12.2019 använts.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 10.2.2021
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*Bokslutsprognoser

Kommunernas och samkommunernas ekonomi
Enligt bokslutsprognoserna för år 2020 ökade de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta
Finland med 1,7 procent jämfört med föregående års bokslut. Verksamhetsintäkterna uppskattades minska
med 3,8 procent. Kommunernas verksamhetskostnader var totalt 38,5miljarder euro och verksamhetsintäkter
6,9 miljarder euro. Verksamhetsbidraget försvagades med 3,1 procent till -31,3 miljarder euro.

Kommunerna fick år 2020 enligt sina egna uppskattningar totalt 11,0 miljarder euro i statsandelar, vilket
är 2,4 miljarder euro, dvs. 27,2 procent mer än året innan. Skatteinkomsterna ökade med 0,9 miljarder
euro, dvs. med 4,0 procent till 23,8 miljarder euro. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster
och statsandelar, var 6 336 euro per invånare.1) Årsbidraget mer än fördubblades från året innan till 4,0
miljarder euro. Av kommunerna i Fasta Finland hade två ett negativt årsbidrag i bokslutsprognosen. I
föregående års faktiska bokslut var årsbidraget negativt i 65 kommuner. Kommunernas sammanräknade
resultat ökade från -0,2 miljarder euro till 1,7 miljarder euro.

Lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var enligt bokslutsprognoserna totalt 19,1 miljarder euro i
slutet av år 2020. Ökningen från föregående års faktiska bokslut var 3,8 procent. Lånestocken per invånare
var 3 478 euro.2) Kommunernas sammanlagda investeringsutgifter ökade med 4,6 procent från året innan
till 4,2 miljarder euro.

I bokslutsprognoserna för år 2020 var de externa verksamhetskostnaderna hos samkommunerna i Fasta
Finland 16,2 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 1,9 procent från året innan.
Verksamhetsbidraget var 0,7 miljarder euro. Räkenskapsperiodens resultat försvagades lite och var -0,1
miljarder euro. Samkommunernas investeringsutgifter ökade med 6,3 procent till 1,4 miljarder euro. Den
sammanlagda lånestocken var 5,5 miljarder euro i slutet av året och den ökade med 17,5 procent på årsnivå.

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.

Uppgifterna om det 4:e kvartalet 2020 är det sista offentliggörandet av statistiken över kommunekonomin
kvartalsvis. Statskontoret samlar in och publicerar kvartalsuppgifterna om kommunekonomin fr.o.m.
uppgifterna för år 2021.

Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.1)
Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.2)
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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)

SamkommunerKommuner

Förändring, %2020Förändring, %2020

1,916 872-3,86 925Verksamhetens intäkter totalt

1,916 1961,738 546Verksamhetens kostnader totalt

3,46853,1-31 303Verksamhetsbidrag (+/-)

4,023 825Skatteinkomster

27,210 992Statsandelar

-19,722-7,3700Finansiella intäkter

3,01127,7219Finansiella kostnader

2,4595128,63 995Årsbidrag (+/-)

8,06731,42 339Avskrivningar och nedskrivningar

-22,15-80,876Extraordinära poster (+/-)

105,6-73-1 155,51 732Räkenskapsperiodens resultat (+/-)

6,31 4374,64 233Investeringsutgifter totalt

17,55 4953,819 112Lånestock, i slutet av kvartalet

Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2020 är bokslutsprognoser.
Förändringarna har beräknats jämfört med föregående årets bokslutsutfall.

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

-0,1-67 1887 19442019Verksamhetens
intäkter totalt

Kommuner

-1,1-181 6051 62212020

-2,3-773 2163 2942

-1,5-734 8034 8763

0,0837 82237 81442019Verksamhetens
kostnader totalt 0,049 5039 49912020

-0,2-4319 10919 1522

-0,1-2628 66528 6923

0,0118 44018 44042019Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,12219 15419 13212020

0,35619 67619 6202

0,0-519 30719 3123

0,69416 50416 41042019Verksamhetens
intäkter totalt

Samkommuner

-0,1-34 1104 11312020

-0,1-47 9447 9482

-0,1-1312 10512 1183

0,23015 86615 83642019Verksamhetens
kostnader totalt -0,1-33 8463 84912020

-0,1-47 8727 8772

-0,1-1311 86211 8753

2,61194 6834 56442019Lånestock, i
slutet av
kvartalet

0,004 8184 81812020

0,005 0465 0462

0,005 2105 2103

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