
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviokysely 2018 

 

TÄMÄ ON MALLILOMAKE – VASTAA VERKKOLOMAKKEELLE 

 

KUNTAYHTYMIEN LOMAKE 
Kirjoita vastauskenttiin talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot vuosilta 2018–2020. 
Vastaa niin, että lukuihin sisältyvät liikelaitosten luvut. 
 
Kuntayhtymän ulkoiset talousarvio ja -suunnitelmatiedot 
Vastaukset 1000 €. Ilmoita vain ulkoiset tulot ja menot. Yhdistä liikelaitokset ilmoitettaviin tietoihin 
kuten kuntayhtymän 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         

+/- 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 
 
Lainakanta 
Huomioi vastauksissa vain kuntayhtymän ulkoisen tilinpäätöksen tase-erät. Yhdistä liikelaitokset 
ilmoitettaviin tietoihin kuten kuntayhtymän 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! 


