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Kommunernas årsbidrag försämrades med en tredjedel under
januari–september 2009
Kommunernas årsbidrag försämradesmed en tredjedel under januari–september år 2009 jämfört med föregående
år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi..

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunernas affärsverk) ökade under januari–september år 2009
med 5 procent från föregående år. Den största enskilda posten för verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden,
ökade med 3 procent. Av verksamhetsutgifterna var köp av tjänster något under 11 procent större än året innan.
Köp avmaterial, förnödenheter och varor minskademed 10 procent och utbetalda understöd ökademed 9 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med 2 procent under januari–september 2009 från året innan.
Försäljningsinkomsterna ökade med 7 procent och avgiftsinkomsterna med 2 procent.

Kommunernas skatteinkomster gick upp med en procent jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 6
procent. Verksamhetsbidraget minskade med 6 procent och skillnaden mellan kommunernas sammanlagda
årsintäkter och -utgifter, årsbidraget, minskade med 34 procent jämfört med motsvarande period år 2008.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Under januari–september 2009 ökade kommunernas investeringsutgifter med 4 procent från året innan.
Investeringsinkomsterna ökade med 10 procent.

I slutet av september år 2009 var kommunernas lånestock 15 procent större än under motsvarande period året
innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 27.11.2009

Offentlig ekonomi 2009



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.
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Tabellbilagor

Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) 1:a–3:e kvartalet 2009
Förändring1:a–3:e kvartalet1:a–3:e kvartalet
1–3/2008 –

1–3/2009

20082009

%mn €mn €
Resultaträkning:

2,250105119+ Verksamhetsinkomster
6,817701890därav: Försäljningsinkomster
2,3962984Avgiftsinkomster

22,0159194+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager
5,42230323510- Verksamhetsutgifter
2,870197218därav: Löner och arvoden

10,687029621Köp av tjänster
-9,811501037Material, förnödenheter och varor
8,714481574Understöd
6,2-17133-18197= Verksamhetsbidrag (+ eller -)
1,01360513740+ Skatteinkomster
5,748805157+ Statsandelar

19,5472564+ Finansieringsinkomster
-13,0253220- Finansieringsutgifter
-33,615711043= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:
4,215641630Investeringsutgifter totalt
9,9362398Investeringsinkomster totalt

Lån:
15,177828960Lånestock, i slutet av kvartalet
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Figurer
Kommunernas imkomster efter kvartal 2001–2009

Kommunernas utgifter efter kvartal 2001–2009
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