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Kommunerna verksamhetsutgifter ökade med fem procent år 2009
Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunernas affärsverk) ökade år 2009 med 5 procent jämfört med
året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Den största enskilda posten för verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 2 procent. Av
verksamhetsutgifterna var utgifterna för köp av tjänster 10 procent större än året innan. Köp av material,
förnödenheter och varor minskade med 10 procent och utbetalda understöd ökade med 8 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med 4 procent från året innan. Försäljningsinkomsterna ökade med
5 procent och avgiftsinkomsterna med 4 procent.

Kommunernas skatteinkomster steg med 2 procent. Statsandelarna ökade med 5 procent. Verksamhetsbidraget
minskade med 5 procent och skillnadenmellan kommunernas sammanlagda årsintäkter och -utgifter, årsbidraget,
minskade med 33 procent jämfört med år 2008.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvarta

Under år 2009minskade kommunernas investeringsutgiftermed 3 procent från året innan. Investeringsinkomsterna
minskade med 17 procent.

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

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
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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–4:e kvartalet 2009
Förändring

1:a–4:e kvartalet
1:a–4:e kvartalet

1–4/2008
–
1–4/2009

20082009

%mn €mn €
Resultaträkning:

3,57 2077 456+ Verksamhetsinkomster
5,32 6522 793därav: Försäljningsinkomster
3,91 3761 429Avgiftsinkomster
4,9307322+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager
4,830 68332 165- Verksamhetsutgifter
1,99 5109 690därav: Löner och arvoden

10,012 20413 424Köp av tjänster
-10,11 6351 470Material, förnödenheter och varor
7,71 9412 091Understöd
5,3-23 169-24 387= Verksamhetsbidrag (+ eller -)
2,117 49817 861+ Skatteinkomster
4,86 4426 751+ Statsandelar

12,6714804+ Finansieringsinkomster
-25,9441327- Finansieringsutgifter
-32,81 044702= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:
-2,72 6302 558Investeringsutgifter totalt

-17,2896742Investeringsinkomster totalt
Lån:

14,58 2549 449Lånestock, 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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