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VM:n tiedustelu kuntien ja kuntayhtymien talousarvioista ja 

taloussuunnitelmista 

 

Hyvä kunnan tai kuntayhtymän tilastoyhteyshenkilö 
Tilastokeskus kerää jälleen valtiovarainministeriön toimeksiannosta tietoja kuntien ja 

kuntayhtymien talousarvioista ja -suunnitelmista vuosille 2018–2020. Kysely toteutetaan 

sähköisessä muodossa. Pääset täyttämään oman kuntasi tai kuntayhtymäsi tiedot 

kirjautumalla kyselylomakkeelle. 

 

Kysely koskee seuraavaa kuntaa/kuntayhtymää:  

 

Linkki kyselylomakkeelle: www.stat.fi/talousarviokysely/lomake 

Käyttäjätunnus:  

Salasana:  

 

Miten toimit? 
Kirjaudu lomakkeelle käyttämällä yllä olevia tunnuksia. Lomakkeelta löytyy vastaamisen 

helpottamiseksi kysymyskohtaisia ohjeita. Sinne on myös viety vuoden 2017 kuntakohtaiset 

tiedot, jotka toimivat mallina vastaamiselle. 

 

Mikäli et ole oikea henkilö vastaamaan, pyydämme sinua välittämään tämän kyselyn 

kuntasi tai kuntayhtymäsi taloudesta vastaaville ja lähettämään tiedon uudesta vastaajasta 

myös meille osoitteeseen talousarviokysely@stat.fi. 

 

Vastausaikaa on 7.1.2019 asti. 

 

Mitä kysytään? 
Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään arvioimaan vuosien 2018 ja 2019 talousarvioiden ja 

vuoden 2020 taloussuunnitelman perusteella kunkin vuoden ulkoiset toimintatulot ja -

menot, investoinnit sekä toiminnan ja investointien rahamääriä ja lainakantaa koskevat 

vuosittaiset tiedot. Lisäksi kunnilta kysytään sote- ja maakuntauudistuksen laskelmia varten 

nettokustannusten laskemiseksi tarvittavia eriä.  

 

Liikelaitosten osalta tiedot kerätään siten, että liikelaitokset yhdistetään kunnan tai 

kuntayhtymän tuloslaskelma- ja rahoitusosaan vastaavalla tavalla kuin tilinpäätöksissä. 

 

Miksi kysely tehdään? 
Kuntatalouden ohjauksen uudistaminen on asettanut kehittämispaineita kuntatalouden 

ennusteille. Tietoja kerätään, jotta kuntien ja kuntayhtymien taloussuunnitelmat voitaisiin 

tulevaisuudessa ottaa entistä paremmin huomioon päätöksenteon valmistelussa sekä 

kuntien ja kuntayhtymien että kansallisen talouspolitiikan tasolla. 

 

Kyselystä saatavia tietoja käytetään myös sote- ja maakuntauudistuksen kuntakohtaisissa 

laskelmissa. Tämän vuoksi kysymme kunnilta erikseen tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon 
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sekä pelastustoimen nettokustannuksista. Ne ovat olennaisen tärkeitä arvioitaessa 

uudistusten yhteydessä kunnilta maakuntiin siirtyvien kustannusten osuvuutta.   

 

Milloin tulokset julkistetaan? 
Tiedustelun tulokset julkistetaan helmikuussa 2019. Kerätyt tiedot ovat kaikkien kuntien 

käytettävissä. VM:n internetsivuille laaditaan tiedoista kooste, josta voi tarkastella kerättyjä 

tietoja kuntakohtaisesti ja alueittain. 

 

Lisätietoja antavat: 
Valtiovarainministeriössä nettokustannustietojen (sote ja pelastus) täyttämisessä neuvoo Markku Nissinen 
(markku.nissinen@vm.fi, p. 029 553 0314) ja muissa sisältöasioissa ohjeistaa Vesa Lappalainen 
(vesa.lappalainen@vm.fi, p. 029 553 0389). 
 
Suomen Kuntaliitossa lisätietoa voi kysyä Mikko Mehtoselta (mikko.mehtonen@kuntaliitto.fi, p. 050 592 
8986). 
 
Muissa kuin sisältöasioihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Tilastokeskukseen sähköpostitse 
(talousarviokysely@stat.fi) tai puhelimitse (yliaktuaari Henna Attila, p. 029 551 3378 ja yliaktuaari Anna 
Niemelä, p. 029 551 3047). 
 
Lisätietoa löydät myös tiedonkeruun verkkosivuilta: www.tilastokeskus.fi/tup/talousarviokysely 
 

Kiitämme yhteistyöstä! 

Valtiovarainministeriö Suomen Kuntaliitto Tilastokeskus 
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