
Kommunernas och samkommunernas
ekonomi och verksamhet
Förhandsuppgifter 2013

Kommunernas lånestock fortsatte att öka, men ökningen
av verksamhetsutgifterna avtog år 2013
Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in fortsatte kommunernas lånestock
att öka med totalt 1,6 miljarder euro år 2013 och uppgick till 13,8 miljarder euro i slutet av året.
Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med moderata 2,4 procent och skatteinkomsterna
uppgick till 1,3 miljoner euro mer än året innan. I och med förändringarna i verksamhetsutgifterna
och skatteinkomsterna förbättrades årsbidragen i kommunernamed 53 procent jämfört med året
innan.

Skatteinkomster, statsandelar, årsbidrag och lånestock i
kommunerna 2003–2013*

*) Förhandsuppgifter

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade måttligare än året innan med 2,4 procent, dvs. 0,9 miljarder
euro. År 2012 var motsvarande ökning 5,2 procent. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med
3,0 procent och löneutgifterna med 1,4 procent. Kommunernas skattefinansiering, dvs. statsandelar och
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skatteinkomster, ökade med 1,5 miljarder euro jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 2,6
procent och skatteinkomsterna med 6,8 procent. Den största andelen av ökningen av skattefinansieringen
utgjordes av en ökning av kommunernas inkomstskattermed 1,1miljarder euro. Sammanlagt 115 kommuner
höjde sin inkomstskatteprocent år 2013. I och med ökningen av skattefinansieringen förbättrades
kommunernas sammanlagda årsbidrag från året innan trots en liten ökning av verksamhetsutgifterna. År
2013 var årsbidraget negativt i 30 kommuner, vilket är färre än år 2012, då 84 kommuner visade ett negativt
årsbidrag.

Årsbidragen räckte till för att täcka 100 procent av avskrivningarna och 57 procent av
egenanskaffningsutgifterna för investeringar. Året innan räckte årsbidragen bara till för att täcka 71 procent
av avskrivningarna och 38 procent av egenanskaffningsutgifterna för investeringar. Investeringsutgifterna
ökade i kommunerna med 1,4 procent. Investeringsutgifterna uppgick till totalt 3,8 miljarder euro och
egenanskaffningsutgiftens andel till 3,6 miljarder euro. I egenanskaffningsutgiften för investeringar har
beaktats finansieringsandelar som erhållits för investeringar. I samkommunerna räckte årsbidraget till för
att täcka 112 procent av avskrivningarna och 73 procent av egenanskaffningsutgifterna för investeringar.

Kommunernas lånestock ökade med 1,6 miljarder euro jämfört med året innan, dvs. med 12,8 procent.
Kommunernas lånestock uppgick till 2 540 euro per capita år 2013, medan motsvarande siffra året innan
var 2 261 euro. Kommunernas soliditetsgrad var 60 procent. Relationstalet beskriver det egna kapitalet i
förhållande till hela kapitalet. Samkommunernas lånestock ökade med 6,1 procent till 2,9 miljarder euro.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och
samkommunernas ekonomi. Statistiken omfattar uppgifter om 318 kommuner1) och 155 samkommuner.

Uppgifter för Föglö och Jomala kommuner saknas1)

2



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2012 och 2013*, miljoner euro...........4

Figurer
Figurbilagor

Figurbilaga 1. Investeringsutgifter, finansieringsandelar för investeringsutgifter och försäljningsintäkter av
investeringstillgångar i kommunerna 2003–2013*.....................................................................................................5

Figurbilaga 2. Investeringsutgifter, lånestock och årsbidrag i samkommunerna 2003–2013*...................................5

3



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2012 och 2013*, miljoner
euro

SamkommunerKommuner

Förändring, %2013*2012Förändring, %2013*2012

3,812 71612 2530,59 1419 097+ Verksamhetens intäkter

2,411 99311 7092,436 29235 441- Verksamhetens kostnader

33,07235443,1-27 151-26 344= Verksamhetsbidrag

...6,617 95216 836+ Kommunens inkomstskatt

...7,21 3621 270+ Fastighetsskatt

...8,21 3121 212+ Andel av samfundsskattens avkastning

...-26,112+ Övriga skatteinkomster

...2,68 2828 071+ Statsandelar

-2,32021-5,7555588+ Finansiella intäkter

-1,9124126-14,1242281- Finansiella kostnader

41,362043953,12 0711 353= Årsbidrag

11,45564998,72 0681 903Avskrivningar och nedskrivningar

6,08688191,43 8333 779Investeringsutgifter

37,224177,4211196Finansieringsandelar för investeringsutgifter

-69,425827,8908842Försäljningsinkomster av investeringstillgångar

-23,2811128,0719315Ökning av utlåningen

-22,157258,4854238Minskning av utlåningen

3,028727928,02 7322 135Ökning av långfristiga lån

5,512712111,81 5191 359Minskning av långfristiga lån

-1,981282828,74 3363 370Likvida medel 31.12.

6,12 9132 74612,813 84712 271Lånestock 31.12.

*) Förhandsuppgifter
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Investeringsutgifter, finansieringsandelar för
investeringsutgifter och försäljningsintäkter av investeringstillgångar
i kommunerna 2003–2013*

*) Förhandsuppgifter

Figurbilaga 2. Investeringsutgifter, lånestock och årsbidrag i
samkommunerna 2003–2013*

*) Förhandsuppgifter
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