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Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år
2011
Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in försvagades kommunernas
sammanlagda årsbidrag med nästan 17 procent från året innan, då ökningarna av
skattefinansieringen inte räckte till för att kompensera försvagningen av verksamhetsbidraget
och nettoökningen av de finansiella kostnaderna. Årsbidraget för år 2011 är dock fortfarande
bättre än år 2009.

Skatteinkomster, statsandelar, årsbidrag och lånestock i
kommunerna 2002—2011*

*) Förhandsuppgifter / **) Inkl. interna lån inom kommunsektorn

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 5,3 procent, vilket motsvarade 1,7 miljarder euro. Av
utgifterna ökade åter köpen av tjänster mest, vars ökning förklaras till största delen både av förändringar
i servicestrukturen och av utläggning av tjänster på entreprenad. Skattefinansieringen ökade med 942
miljoner euro, varav statsandelarna ökademed 228miljoner euro och skatteinkomsternamed 714miljoner
euro. Av kommunernas skatteinkomster ökade inkomstskatterna mest, dvs. med 437 miljoner euro från
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året innan. Också kommunernas andel av samfundsskattens avkastning var 245 miljoner euro större än
föregående år.

Enligt boksluten räckte årsbidragen i fjol till för att täcka 118 procent av avskrivningarna i kommunerna
och 100 procent av avskrivningarna i samkommunerna. När det gäller egenanskaffningsutgifter för
investeringar täckte årsbidraget i kommunerna bara 62 procent och i samkommunerna 66 procent.
Årsbidraget räckte till avskrivningarna i 188 kommuner. Om årsbidraget är mindre än avskrivningarna
måste kommunen ta lån, sälja egendom eller minska sitt verksamhetskapital för att hålla produktionsmedlen
för tjänsterna i funktionsdugligt skick. Årsbidraget räckte till för att täcka egenanskaffningsutgifterna för
investeringar i 85 kommuner.

Uppgifter om kommunernas och samkommunernas boksluts 2010 ja 2011*, miljoner euro

SamkommunerKommuner

Förändring, %2011*2010Förändring, %2011*2010

5,511 69711 0855,48 7768 324+ Verksamhetens intäkter

6,511 12010 4425,333 62031 913- Verksamhetens kostnader

-10,25776435,3-24 844-23 589= Verksamhetsbidrag

2,816 20515 769+ Kommunens inkomstskatt

2,81 2021 169+ Fastighetsskatt

17,41 6581 413+ Andel av samfundsskattens avkastning

-18,112+ Övriga skatteinkomster

3,17 6617 433+ Statsandelar

48,325171,8542532+ Finansiella intäkter

11,812811443,8356248- Finansiella kostnader

-13,0474545-16,62 0692 480= Årsbidrag

5,34744502,91 7551 706Avskrivningar och nedskrivningar

-70,17362 462-3,63 5873 721Investeringsutgifter

-11,82224-4,3230240Finansieringsandelar för investeringsutgifter

45,23625-70,57032 384Försäljningsinkomster av investeringstillgångar

82,73519-73,43571 342Ökning av utlåningen

40,22238,1256186Minskning av utlåningen

-81,12621 386-3,41 7651 827Ökning av långfristiga lån

-8,011112014,01 3211 159Minskning av långfristiga lån

-0,6745750-5,53 7894 009Likvida medel 31.12.

6,02 4992 3574,611 00310 519**Lånestock 31.12.

*) Förhandsuppgifter / **) Inkl. interna lån inom kommunsektorn

Kommunerna och samkommunerna använde år 2011 sammanlagt drygt 4,3 miljarder euro för investeringar,
vilket är klart mindre än året innan. Stora överföringar av verksamheter mellan kommuner och
samkommuner bidrog till att samkommunernas investeringsutgifter och kommunernas försäljningsintäkter
av investeringstillgångar var exceptionellt stora år 2010. Av denna anledning sjönk både samkommunernas
investeringsutgifter och kommunernas försäljningsintäkter av investeringstillgångar med omkring 1,7
miljarder euro från året innan. Av kommunernas och samkommunernas investeringar kunde omkring 23
procent finansieras med försäljning av investeringstillgångar och finansieringsandelar som erhållits för
investeringsutgifter.

Kommunernas lånestock ökade med 483 miljoner euro jämfört med året innan, dvs. med 4,6 procent.
Lånestocken per invånare var 2 037 euro, medan den året innan var 1957 euro. I slutet av året hade
kommunerna 701 euro per invånare i likvida medel. Samkommunernas lånestock ökade med omkring 142
miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över
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kommunernas och samkommunernas ekonomi. Statistiken omfattar uppgifter om 336 kommuner och 164
samkommuner.

3



Innehåll

Figurer
Figurbilagor

Figurbilaga 1. Investeringsutgifter, finansieringsandelar för investeringsutgifter och försäljningsintäkter av
investeringstillgångar i kommunerna 2002–2011*......................................................................................................5

Figurbilaga 2. Investeringsutgifter, lånestock och årsbidrag i samkommunerna 2002–2011*...................................5

4



Figurbilagor

Figurbilaga 1. Investeringsutgifter, finansieringsandelar för
investeringsutgifter och försäljningsintäkter av investeringstillgångar
i kommunerna 2002–2011*

*) Förhandsuppgifter

Figurbilaga 2. Investeringsutgifter, lånestock och årsbidrag i
samkommunerna 2002–2011*

*) Förhandsuppgifter / **) Inkl. interna lån inom kommunsektorn

5



Offentlig ekonomi 2012

Förfrågningar
09 1734 3685Atte Virtanen

Ansvarig statistikdirektör:
Ari Tyrkkö
kuntien.talous@stat.fi
http://tilastokeskus.fi/til/ktt/index_sv.html
Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet
2011. Statistikcentralen.

ISSN 1796-0479Informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 9 1734 2220
www.stat.fi

ISSN 1799-1706 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


