
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviokysely 2018 

 

TÄMÄ ON MALLILOMAKE – VASTAA VERKKOLOMAKKEELLE 

 

KUNTIEN LOMAKE 
Kirjoita vastauskenttiin talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot vuosilta 2018–2020. 
Vastaa niin, että lukuihin sisältyvät liikelaitosten luvut. 
 
Kunnan ulkoiset talousarvio ja -suunnitelmatiedot 
Vastaukset 1000 €. Ilmoita vain ulkoiset tulot ja menot. Yhdistä liikelaitokset ilmoitettaviin tietoihin 
kuten kunnan ulkoisessa tilinpäätöksessä. 
 
Ilmoita tiedot pääsääntöisesti ilman etumerkkiä. Lisää ainoastaan ±-eriin tarvittaessa negatiivinen 
etumerkki. 
 
Ilmoita seuraavat kohdat, kuten ulkoisessa rahoituslaskelmassa: investointimenot yhteensä (brutto), 
rahoitusosuudet investointimenoihin, pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (sis. 
myyntivoitot ja -tappiot), toiminnan ja investointien rahavirta. 
 

  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

   
TP 

2017* 
TA 2018**  

(sis. muutokset) 
TA 

2019 
TS 

2020 

+ Toimintatuotot         

+      Myyntituotot     

+      Maksutuotot     

+      Tuet ja avustukset     

+      Muut toimintatuotot     

+/- Valmistevarastojen muutos     

+ Valmistus omaan käyttöön         

- Toimintakulut         

-      Henkilöstökulut***         

-      Palvelujen ostot         

-      Aineet, tarvikkeet ja tavarat         

-      Avustukset         

-      Muut toimintakulut         

+/- Toimintakate         

+ Verotulot         

+ Valtionosuudet         

+/- Rahoitustuotot ja -kulut****     

+/- Vuosikate         

- Poistot ja arvonalentumiset         

+/- Satunnaiset erät     

+/- Tilikauden tulos     

- Investointimenot yhteensä (brutto)         

-      Aineettomat hyödykkeet     

-      Maa ja vesialueet     

-      Rakennukset     

-           josta opetus- ja kulttuuritoimi     



-           josta sosiaali- ja terveystoimi     

-      Kiinteät rakenteet ja laitteet     

-      Koneet ja kalusto     

-      Muut aineelliset hyödykkeet     

-      Osakkeet ja osuudet     

+ Rahoitusosuudet investointimenoihin         

+ 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 

(sis. myyntivoitot ja -tappiot)         

+/- Toiminnan ja investointien rahavirta         

 
* Vuoden 2017 tilinpäätöstiedot on esitäytetty lomakkeelle. 

** Ilmoita vuoden 2018 talousarvioluvut niin, että mukana ovat talousarviomuutokset. 

*** Henkilöstökulut: palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut 

**** Rahoitustuotot ja -kulut: korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut 
 
Ohjeita sosiaali- ja terveystoiminnan sekä palo- ja pelastustoimen nettokustannusten kirjaamiseen 
 
Isäntä- ja sopimuskunnan kustannusten kirjaaminen: 
ISÄNTÄKUNTA: Isäntäkunta ilmoittaa sekä omille että vieraskuntalaisille hankituista sekä tuotetuista 
palveluista aiheutuneet kustannukset. Tuottoihin ilmoitetaan sopimuskuntien maksuosuudet (pl. 
isäntäkunnan) sekä muut ko. palveluihin liittyvät tuotot, esimerkiksi asiakasmaksut. Isäntäkunnan 
nettokustannus kuvaa siten isäntäkunnan omaa osuutta kustannuksista. 

SOPIMUSKUNTA: Yhteistoimintaan liittyvä sopimuskunta tai kuntayhtymän jäsenkunta ilmoittaa menoihin 
isäntäkunnalle tai kuntayhtymälle maksetut maksuosuudet sekä palveluun mahdollisesti liittyvät omat 
kustannukset. 

 
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset 
Ilmoita vastaukset ilman etumerkkiä tuhansina euroina (1000 €). Sisällytä tietoihin myös käyttötalouden 
sisäiset erät ja liikelaitokset. 
 
Sosiaali- ja terveystoiminnalla tarkoitetaan Tilastokeskuksen toteuttamassa kuntatalouden tiedonkeruussa 
käytettävien sosiaali- ja terveystoiminnan tehtäväluokkien summaa.* 
 
Ilmoita tiedot samoin laskentaperiaattein kuin kuntatalouden tiedonkeruussa. Sisällytä tietoihin myös 
sosiaali- ja terveystoiminnan hallinto sekä sosiaali- ja terveystoimintaan kuuluva osuus tuki- ja 
tilapalveluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
 

Lomake laskee sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset** syöttämiesi lukujen perusteella. 
 

   1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

  

TP 
2017*** 

TA 2018 
(sis. muutokset) 

TA 
2019 

TS 
2020 

+  Toimintatulot ja vyörytystulot yhteensä         

+  Valmistus omaan käyttöön         

- Toimintamenot ja vyörytysmenot yhteensä         

- Poistot ja arvonalentumiset         

 Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset*     

 

 

 
 
 



 
 
 
ERILLISTIETONA: 

   1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

  

TP 
2017*** 

TA 2018  
(sis. muutokset) 

TA 
2019 

TS 
2020 

- 

Sosiaali- ja terveystoimintaan sisältyvät oppilas- ja 
opiskelijahuollon kuraattori- ja 
psykologipalveluiden nettokustannukset**     

- 

Opetustoimeen sisältyvät oppilas- ja 
opiskelijahuollon kuraattori- ja 
psykologipalveluiden nettokustannukset**     

 
** Nettokustannukset = toimintatulot ja vyörytystulot yhteensä + valmistus omaan käyttöön - 
toimintamenot ja vyörytysmenot yhteensä - poistot ja arvonalentumiset 
*** Lomakkeelle on esitäytetty vuoden 2017 tiedot Tilastokeskuksen kuntatalouden tiedonkeruun 
kuntatalous tehtävittäin -taulukon perusteella. Ne on laskettu rivisummina sosiaali- ja terveystoiminnan 
tehtäväluokilta. 

 
* Sosiaali- ja terveystoiminta: 
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 

Lastensuojelun avohuoltopalvelut 

Muut lasten ja perheiden avopalvelut 

Ikääntyneiden laitoshoito 

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 

Muut ikääntyneiden palvelut 

Vammaisten laitoshoito 

Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 

Muut vammaisten palvelut 

Kotihoito 

Työllistymistä tukevat palvelut 

Päihdehuollon erityispalvelut 

Perusterveydenhuollon avohoito 

Suun terveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 

Erikoissairaanhoito 

Ympäristöterveydenhuolto 

Muu sosiaali- ja terveystoiminta 

 
Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset 
Ilmoita vastaukset ilman etumerkkiä tuhansina euroina (1000 €). Sisällytä tietoihin myös käyttötalouden 
sisäiset erät ja liikelaitokset. 
 
Kyselyn täyttämiseksi on hyvä tehdä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa. 
Mikäli pelastuslaitoksen alueella on jo ryhdytty valmistautumaan maakuntasiirtoon taseen ylijäämien 
palautuksilla, ilmoitetaan maksuosuudet vähentämättä vanhojen tilikausien ko. palautuksia. 
 



Palo- ja pelastustoiminnalla tarkoitetaan Tilastokeskuksen toteuttamassa kuntatalouden tiedonkeruussa 
käytettävää palo- ja pelastustoimen tehtäväluokkaa. 
 
Kuten kuntatalouden tiedonkeruussa, sisällytä tietoihin myös palo- ja pelastustoiminnan hallinto sekä palo- 
ja pelastustoimeen kuuluva osuus tuki- ja tilapalveluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
 

Lomake laskee palo- ja pelastustoiminnan nettokustannukset* syöttämiesi lukujen perusteella. 
 

   1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

   
TP 

2017** 
TA 2018  

(sis. muutokset) 
TA 

2019 
TS 

2020 

+  Toimintatulot ja vyörytystulot yhteensä         

+  Valmistus omaan käyttöön         

- Toimintamenot ja vyörytysmenot yhteensä         

- Poistot ja arvonalentumiset         

 Palo- ja pelastustoiminnan nettokustannukset*     
 

* Nettokustannukset = toimintatulot ja vyörytystulot yhteensä + valmistus omaan käyttöön - 
toimintamenot ja vyörytysmenot yhteensä - poistot ja arvonalentumiset 
** Lomakkeelle on esitäytetty vuoden 2017 tiedot Tilastokeskuksen kuntatalouden tiedonkeruun 
kuntatalous tehtävittäin -taulukon perusteella. Ne on laskettu rivisummina palo- ja pelastustoiminnan 
tehtäväluokilta. 
 
Lainakanta 
Huomioi vastauksissa vain kunnan ulkoisen tilinpäätöksen tase-erät. Yhdistä liikelaitokset 
ilmoitettaviin tietoihin kuten kunnan ulkoisessa taseessa.  
 
Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 

 

  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

  
TP 

2017* 
TA 2018  

(sis. muutokset) 
TA 

2019 
TS 

2020 

Lainakanta**         
 

* Vuoden 2017 tilinpäätöstieto on esitäytetty lomakkeelle. 
** Lainakanta = vieras pääoma – (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) 

 
 

KIITOS VASTAUKSISTA! 


