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Kommunernas verksamhetsutgifter ökademed något under
4 procent under januari–december 2010
Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med något under 4 procent under januari–december
2010 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med
drygt 3 procent och statsandelarnamed något under 9 procent. Skillnadenmellan kommunernas
årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, ökade med 52 procent. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade år 2010med något under 4 procent.
Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, låg på samma nivå som
året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 9 procent. Köp av material, förnödenheter
och varor ökademed 2 procent och utbetalda understödminskademed 9 procent. Lönesumman, och delvis
också köpen av tjänster, påverkas av reformen av kommunernas servicestruktur. I en del av kommunerna
har produktionen av social- och hälsovårdstjänster överförts bl.a. på samkommuner eller på kommunernas
eller samkommunernas affärsverk, som inte finns med i denna statistik.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.2.2011
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Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 4 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 7 procent
och avgiftsinkomsterna med 8 procent.

År 2010 ökade kommunernas statsandelar med något under 9 procent och skatteinkomsterna med drygt
3 procent. Trots att verksamhetsbidraget gick ned med 3 procent ökade skillnaden mellan årsintäkterna
och -utgifterna, dvs. årsbidraget, med 52 procent.

Kommunernas investeringsutgifter ökade med 18 procent och investeringsinkomsterna med 228 procent.
Till de exceptionellt stora förändringarna i kommunernas försäljningsintäkter av investeringstillgångar
bidrar överföringarna av verksamheter mellan kommuner och samkommuner.

I slutet av år 2010 var kommunernas lånestock 7 procent större än året innan.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa
utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi i hela landet enligt budgetutfallet, exklusive de
kommunala affärsverken. I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste
två åren preliminära och kan komma att revideras 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

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk)

Förändring1:a–4:e kvartalet1:a–4:e kvartalet
1.–4./2009 –
1.–4./2010

20092010

%mn €mn €
Resultaträkning:

3,77 6887 970+ Verksamhetsinkomster

6,72 8793 072därav: Försäljningsinkomster

7,81 3981 507Avgiftsinkomster

9,6332364+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager

3,532 23033 367- Verksamhetsutgifter

-0,29 6839 667därav: Löner och arvoden

9,113 48214 707Köp av tjänster

2,21 4811 514Material, förnödenheter och varor

-8,92 0941 908Understöd

3,4-24 210-25 033= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

3,417 86118 460+ Skatteinkomster

8,76 7517 339+ Statsandelar

2,9804827+ Finansieringsinkomster

-22,0327255- Finansieringsutgifter

52,38791 339= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

17,92 5583 016Investeringsutgifter totalt

228,47422 437Investeringsinkomster totalt

Lån:

7,39 46410 158Lånestock, i slutet av kvartalet
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Kommunernas imkomster efter kvartal 2001–2010

Figurbilaga 2. Kommunernas utgifter efter kvartal 2001–2010
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