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Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med något under 8 procent år
2008
Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunernas affärsverk) ökade under januari–december år 2008med
något under 8 procent från föregående år. Den största enskilda posten för verksamhetsutgifterna, dvs. löner och
arvoden, ökade med något under 9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över
kommunernas ekonomi.

När det gäller verksamhetsutgifter var köp av tjänster 8 procent större än året innan. Köp avmaterial, förnödenheter
och varor ökade med 7 procent och utbetalda understöd med 3 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med något under 4 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 2
procent och avgiftsinkomsterna med 11 procent.

Kommunernas skatteinkomster gick upp med 8 procent jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med något
under 12 procent. Trots att verksamhetsbidraget gick ned med 9 procent var skillnaden mellan kommunernas
sammanlagda årsintäkter och -utgifter, årsbidraget, fortsättningsvis på samma nivå som under motsvarande
period år 2007.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Under år 2008 ökade kommunernas investeringsutgifter med 6 procent från året innan. Alla
investeringsutgiftsposter med undantag av byggandet ökade. Investeringsinkomsterna ökade med 33 procent.

I slutet av år 2008 var kommunernas lånestock 9 procent större än under motsvarande period året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 26.2.2009
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Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning och beskriver utvecklingen av de
finländska kommunernas ekonomi i hela landet per kvartal enligt budgetutfall exklusive kommunernas affärsverk.
Uppgifterna om de två senaste åren i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är preliminära och de kan
preciseras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssumman i
kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i
statistiken över kommunernas bokslutsprognoser som publiceras i februari och de preliminära uppgifterna i
statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.

2



Innehåll
Tabellbilagor

Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) 1:a–4:e kvartalet 2008......4
Figurer

Kommunernas inkomster efter kvartal 2001–2008........................................................................................5
Kommunernas utgifter efter kvartal 2001–2008............................................................................................5

3



Tabellbilagor

Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) 1:a–4:e kvartalet 2008
Förändring1:a–4:e kvartalet1:a–4:e kvartalet
1–4/2007 –

1–4/2008

20072008

%mn €mn €
Resultaträkning:

3,569357180+ Verksamhetsinkomster
1,925822632därav: Försäljningsinkomster
11,212371376Avgiftsinkomster
25,0244305+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager
7,62842530585- Verksamhetsutgifter
8,887649537därav: Löner och arvoden
7,61123212081Köp av tjänster
7,415121624Material, förnödenheter och varor
2,818861938Understöd
8,7-21245-23100= Verksamhetsbidrag (+ eller -)
7,91621717498+ Skatteinkomster
11,557776442+ Statsandelar
2,4697714+ Finansieringsinkomster

27,1347441- Finansieringsutgifter
1,310991113= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:
5,624912630Investeringsutgifter totalt

32,7675896Investeringsinkomster totalt
Lån:

8,576338285Lånestock, i slutet av kvartalet
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Figurer
Kommunernas inkomster efter kvartal 2001–2008

Kommunernas utgifter efter kvartal 2001–2008
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