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Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 8,8 miljarder
euro under januari-mars 2013
Under januari-mars 2013 uppgick kommunernas verksamhetsutgifter till 8,8 miljarder euro.
Skatteinkomsterna uppgick till 5,1 miljarder euro och statsandelarna till 2,1 miljarder euro.
Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,5 miljarder euro. Samkommunernas
verksamhetsutgifter uppgick till 2,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens
statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter
samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner.

Fördelning av kommunernas verksamhetsutgifter på olika utgiftsslag,
procent

Kommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, uppgick till 8,8 miljarder euro och
verksamhetsintäkterna till 1,9 miljarder euro. Köp av tjänster utgjorde den största utgiftsposten, 44,8
procent. Av verksamhetsutgifterna var andelen löner och arvoden 2,5 miljarder euro, andelen betalda
bidrag 0,5 miljarder euro samt andelen material, förnödenheter och varor 0,4 miljarder euro. Med sina

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.5.2013
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41,1 procent utgjorde försäljningsintäkterna den största andelen av verksamhetsintäkterna. Omsättningen
för de kommunala affärsverk som hör till lokalförvaltningen var 0,6 miljarder euro under början av året.

Samkommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, uppgick till 2,6 miljarder euro och
verksamhetsintäkter till 3,0 miljarder euro. Löner och arvoden uppgick till 1,1 miljarder euro och de
utgjorde 40,8 procent av verksamhetsutgifterna. Köpen av tjänster uppgick till 0,8 miljarder euro samt
köpen av material, förnödenheter och varor till 0,3 miljarder euro. Försäljningsintäkterna utgjorde 93,0
procent av verksamhetsintäkterna.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 0,4 miljarder euro för investeringar under januari-mars och
investeringsinkomsterna uppgick till 0,1 miljarder euro. Samkommunernas, exkl. affärsverk,
investeringsutgifter uppgick till 0,1 miljarder euro.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som
beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland
och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära
och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är
inte direkt jämförbaramed de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas
ekonomi som publiceras i maj–juni.

Statistiken ersätter den tidigare statistiken över kommunernas ekonomi kvartalsvis och statistiken över
kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser. Insamlingen av uppgifter är mer omfattande än
i den tidigare kvartalsstatistiken och statistiken över bokslutsprognoser.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

1:a kvartalet1:a kvartalet
SamkommunerKommuner
mn €mn €

Resultaträkning:

2 9921 921Verksamhetsintäkter

2 783790Därav: Försäljningsintäkter

101383Avgiftsintäkter

00Förändring av produktlager

156Tillverkning för eget bruk

2 5828 806Verksamhetskostnader

1 0542 515Därav: Löner och arvoden

282774Lönebikostnader

2542 529Köp av kundtjänster

5771 417Köp av övriga tjänster

278403Material, förnödenheter och varor

31545Understöd

411-6 829= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

5 127Skatteinkomster

2 124Statsandelar

127Finansieringsinkomster

186Finansieringsutgifter

2133Finansieringsutgifter

64Finansieringsutgifter

387498= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

131369Investeringsutgifter totalt

20139Investeringsinkomster totalt

Lån:

2 84411 886Lånestock, i slutet av kvartalet
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