
Talous- ja toimintatilastojen 
toimittaminen 
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Tiedonkeruu 

• Tiedot kerätään ensisijaisesti www-lomakkeella 
Itella Oyj:n tiedonkeruupalvelun kautta. 

» https://sol.itella.net/a/kuntal  

• Kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla 

» vuodesta toiseen samat 

» salasanatiedustelut kuntien.talous@tilastokeskus.fi 

• Www-lomakkeilla on esitäyttötietoina edellisen 
vuoden korjatut tiedot. Kuntaliitoskunnilla 
yhdistyneiden kuntien summatut tiedot. 
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Tiedonkeruu 

• Paperilomaketta ei pääsääntöisesti käytetä 
tietojen keräämiseen 

» Tilastokeskus ei ota vastaan koko tilastoa paperisena  

» Voidaan kuitenkin hyödyntää korjauksien tai 
täydentävien tietojen ilmoittamiseen Tilastokeskukselle 
(voi lähettää skannattuna s-postilla, faksilla tai 
perinteisesti kirjepostina) 

» Kuntien talous ja rahoitusmarkkinat, PL 6C, 00022 
Tilastokeskus 

» http://tilastokeskus.fi/keruu/kutal/talous1_2011.pdf 

» http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/talous2_2011.pdf 
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WWW-tiedonkeruu 

• Valmis –napin painamisen jälkeen tiedot siirtyvät 
Tilastokeskukselle. Paina vasta, kun kaikkien 
lomakkeiden tiedot on täytetty. 

• Jos haluat purkaa www-lomakkeilla Valmis-
painikkeen painamisen, ota yhteys numeroon 
09-1734 3358. 

• Tietoja voi katsella ja tulostaa vielä määräajan 
jälkeenkin, mutta ei enää korjata. 

» Korjauspyynnöt sähköpostilla 
(kuntien.talous@tilastokeskus.fi) 

» Huom! Tilastokeskus ei korjaa tietoja www-lomakkeille, 
vaan omiin tietokantoihinsa. 
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WWW-lomake, taloustilasto osa I 

• Lomakkeet: 

1. Yhteystiedot 

2. Tuloslaskelma (taulukko 21) 

3. Rahoituslaskelma (taulukko 22) 

4. Tase 31.12 – vastaavaa (taulukko 26) 

5. Tase 31.12 – vastattavaa (taulukko 26) 

 

• Tiedonkeruusivulta löytyy yleisohje ja 
sektoriohje, jotka kannattaa lukea ennen tietojen 
täyttämistä! 
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WWW-tiedonkeruu, II-osa 

• Taulukot: 

 01 Käyttötalous 

 02 Investoinnit 

 05 Meno- ja tuloerittely 

 07 Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta 

 11-16 Liikelaitostaulukot 

 36 Konsernitase 

 51 Toiminta 

 41 Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta 

• Taloustilaston I- ja II-osan väliset vertailut 
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WWW-tiedonkeruu 

• Kustannustiedot ilmoitetaan tuhansina euroina  

• Toimintatiedot ilmoitetaan kysytyn määritelmän 
mukaisina 

» Esim. opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi tai uusien ja 
muutettujen kaavojen pinta-ala hehtaareina 

» Tarkasta aina mitä kysytään! 

• Kaikki tiedot annetaan kokonaislukuina ilman 
desimaaleja 

» Alle 500 euron suuruisia lukuja ei ilmoiteta lomakkeella 
(ellei lukuja tarvitse täsmäyttää, jolloin virheen 
pienentämiseksi voidaan kirjata 1 te) 
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WWW-tiedonkeruu 

• Liikelaitostaulukot täyttävät ainoastaan ne 
kunnat ja kuntayhtymät, joilla on kunnallisia 
liikelaitoksia 

» Kirjanpidosta eriytetyt taseyksiköt sisällytetään taulukon 
01 Käyttötalous menoihin ja tuloihin 

» Poikkeus: taseyksikköinä käsitellyt rahastot tilastoidaan 
liikelaitostaulukoihin tehtävälle 750 

• Liikelaitoksen tehtäväluokka valitaan sen 
pääsääntöisen toiminnan mukaan (ts. mistä 
liikevaihto muodostuu) 
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Taulukoiden väliset yhteydet I- ja 
II-osa 
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Tuloslaskelma 
taulukko 21 

Käyttötalous 
taulukko 01 

Meno- ja 
tuloerittely 
taulukko 05 

Investoinnit 
taulukko 02 

Rahoituslaskelma 
taulukko 22 

Opetustoimi 
taulukko 41 

Sosiaalipalvelut 
toiminta 54&55 

Taulukko 
07  
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Taulukoiden väliset yhteydet  
I- ja II-osa 

• 21 Tuloslaskelma (I-osa) 

» 01 Käyttötalous (II-osa) 

» 11 Liikelaitoksen tuloslaskelma (II-osa) 

• 22 Rahoituslaskelma (I-osa) 

» 02 Investoinnit (II-osa) 

» 12 Liikelaitoksen rahoituslaskelma (II-osa) 

 

• Sisäiset erät  

» I-osan tiedot ulkoisen tilinpäätöksen mukaan 

» II-osan tiedoissa sisäiset erät mukana 
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Taulukoiden väliset yhteydet 
II-osan taulukot 

• 01 Käyttötalous 

» 05 Meno- ja tuloerittely 

» 07 Eräitä tietoja 

» 41 Opetustoimi 

• 02 Investoinnit 

» 05 Meno- ja tuloerittely 

» 07 Eräitä tietoja 

» 41 Opetustoimi 

• Taulukot 05, 07 ja 41 ovat siis 01- ja 02-
taulukoiden tarkempia erittelyitä 
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Taulukoiden väliset yhteydet 
- kustannus ja toimintatiedot 

• Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (taulukko 54 ja 
55)  01Käyttötalous 

» Toiminta- ja kustannustietojen vastattava toisiaan 

» Palvelujen ostot -> sama sektori 

» Oikea tehtäväluokka 

 

• 51Toiminta  01 Käyttötalous 

» Toiminta- ja kustannustietojen vastattava toisiaan 

» Esim. jos kunta ei järjestä taiteen perusopetusta, ei 
taulukkoon 51 ilmoiteta myöskään opetustunteja (vrt. 
taulukon 01 tehtävän 335 taiteen perusopetus 
kustannukset) 
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